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APRESENTAÇÃO 

Uma pequena síntese para que você, leitor-concurseiro, comece a se sentir em casa. Sinta o 
cheiro, decifre e saboreie para que a vitória seja possível. Será! 

Perfil do Concurseiro: direcionamento dos estudos - tipo, definição e o que estudar. 

PARTE I - EDITAIS 
Capítulo 1: Editais e Planos de Estudos 

- Objetivo: direcionar os estudos 

PARTE H - FONÉTICA 
Capítulo 1: Fonologia - teoria + 13 exercícios + 10 questões de concursos 

Capítulo 2: Ortografia - teoria + 10 exercícios + 30 questões comentadas de concursos 

Capítulo 3: Acentuação- teoria + 10 exercícios + 10 questões comentadas de concursos 

Capítulo 4: Semântica - teoria + 18 exercícios + 5 questões comentadas de concursos + 7 
com gabarito 

- Os mais pedidos: Ortografia, Acentuação e Semântica 

" ,Exercidos Questões Comentadas , Questões de Total' de Concurso; ',' " Concursos 
51 45 17 93 

PARTE IH - MORFOLOGIA 
Capítulo 1: Processos de formação das palavras - teoria + 20 exercícios + 10 questões 

comentadas de concursos 

Capítulo 2: Substantivo - teoria + 15 exercícios + 12 questões comentadas de COncursos 

Capítulo 3: Adjetivo- teoria + 9 exercícios + 8 questões de concursos + 2 questões comen-
tadas de concursos 

Capítulo 4: Artigo - teoria + 6 exercícios 

Capítulo 5: Numeral- teoria + 7 exercícios /' 

Capítulo 6: Pronome- teoria + 7 exercfcios + 39 questões comentadas de concursos 

Capítulo 7: Verbo - teoria + 7 exercícios + 50 questões comentadas de conCursos 

Capítulo 8: Advérbio - teoria + 8 exercícios 

Capítulo 9: Conjunção- teoria + 8 questões de concursos 

Capítulo 10: Preposição- teoria + 17 exercfcios 

Capítulo 11: Interjeição - teoria + 5 exercícios 

- Os mais pedidos: Pronome, Verbo e Conjunção 

,'~~' , 
Questões Comentadas J:,:~'.Questões: " 

,'. Exercfclo,s •• /; < > ' '. de Conêursos ' ~> I~!'.;;. de Concursos, 
101 113 16 

"Total,: 
' ,,'. " " 

192 
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PARTE IV - SINTAXE 

Capítulo 1: TermosEssenciais da Oração - teoria + 10 exercícios 

Capítulo 2: Termos Integrantes da Oração - teoria + 14 exercícios 

Capítulo 3: Termos acessórios da Oração - teoria + 8 exercícios 

Capítulo 4: 49 Questões Comentadas de Concursos - análise sintática 

Capítulo 5: Período Composto - teoria + 22 exercícios + 44 questões comentadas de con

cursos 
.-

Capítulo 6: Concordância - teoria + 9 exercícios + 51 questões comentadas de concursos 

Capítulo 7: Regência - teoria + 38 exercícios + 29 questões comentadas de concursos 

Capítulo 8: Crase - teoria + 9 exercícios + 29 questões comentadas de concursos 

Capítulo 9: Colocação Pronominal - teoria + 8 exercícios + 7 questões comentadas de 

concursos 

Capítulo 10: Pontuação - teoria + 8 exercícios + 37 questões comentadas de concursos 

- 05 mais pedidos: todos. 

Exerclcios 
Questões Comentadas 

Total 
de Concursos 

126 246 317 

PARTE V - COESÃO E COERÊNCIA 

Capítulo 1: Teoria + 82 Questões Comentadas de Concursos 

PARTE VI - TÓPICOS COMPLEMENTARES 

Capítulo 1: As palavras QUE, SE e COMO - teoria + 15 exercícios 

Capítulo 2: Figuras de Linguagem - teoria + 11 exercícios + 14 questões de concursos + 
14 questões comentadas de concursos 

- Os mais pedidos: QUE e SE 

Exercicios 
Questões de Questões Comentadas 

Total 
Concursos de Concursos I 

.' 
26 14 14 54 

PARTE VII - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Capítulo 1: Teoria + 114 Questões Comentadas de Concursos 

19 APRESENTAÇÃO 

PARTE VIII - REDAÇÃO OFICIAL 

Capítulo 1: Teoria + 43 Questões Comentadas de Concursos 

TOTAL 

Exerclcios 
Questões Comentadas Questões 

Total de Concursos de Concursos 

304 657 40 1001 

DIRECIONAMENTO: PERFIL DO CONCURSEIRO 

Para melhor aproveitamento da obra, foi criado o perfil do concurseiro. Saiba em qual 
você se encaixa e ganhe tempo nos estudos. 

Perfil Definição O que estudar 

Iniciante Estuda pela primeira vez. 
Teoria + Exercícios + Questões (comentadas) de 

concursos 

Já estudou a teoria, mas Exercícios + Questões (comentadas) de concursos 

Intermediário precisa de treino em exercícios - Se necessário, consultar a teoria ao resolver os 
e questões. testes. 

Profissional 
Estuda há mais de seis meses e Questões (comentadas) de concursos 

já prestou concursos. - Caso haja dúvida, consulte a teoria. 
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EDITAIS 
SUMÁRIO 

1. Introduçáo • 2. Plano de estudos' 3. Editais' 3.1. TRT 2 !São Paulo - FCC (prova aplicada em 

2014) • 3.2. TRF 1 - FCC (prova aplicada em 2014) • 3.3. RECEITA FEDERAL - ESAF (prova 

aplicada em 2014) • 3.4. TJ !GO - FGV (prova aplicada Outubro 2014) • 3.5. TRT 17 !ES - CESPE 

(prova aplicada em Dezembrol2013) • 3.6. TRE !Rondônia - FCC (prova aplicada em Novembro 

2013) • 3.7. MPU - CESPE (prova aplicada em Maio 2013) • 3.8. INSS - FUNRIO (prova aplicada 

em Oumbro 2013) • 3.9. MPE - IADES (prova aplicada Setembro 2013) • 3.10. TJ SP - VUNESP 

(prova aplicada em Dezembro 2012) 

l.INTRODUçAo 

o objetivo da obra são a aprovação e o fácil entendimento da matéria. Assim sendo, a 
primeira parte foi elaborada para direcionar os estudos do concurseiro e demonstrar que todos 
os tópicos de Língua Portuguesa exigidos pelas bancas estão inseridos no livro. 

2. PLANO DE ESTUDOS 

Como os editais são distintos, independentemente da ordem exposta dos tópicos, siga 
o plano de estudos abaixo. O motivo é simples: para gabaritar a prova de língua portuguesa, 
é necessário ter a base, isto é, saber desde acentuação, ortografia e classes gramaticais até a 

sintaxe. Para saber sintaxe - relação dos termos na oração e relação das orações no período-, 
é preciso saber as classes gramaticais. Uma matéria depende da outra, tornando um ciclo de 
aprendizagem. 

Caso já saiba a teoria inicial, resolva os exercícios e as questões de concursos que são co
mentadas item a item. Em perfil do concurseiro - na apresentação - há o direcionamento. 

Plano de estudos: 

Ordem. Parte Matéria Os mais pedidos 

1 Parte II Fonologia Acentuação e Ortografia 

2 Parte III Morfologia Pronome, Verbo e Conjunção 

3 Parte IV Sintaxe 
Período Simples, Período Composto, Concordância, 
Regência, Crase, Pontuação, Colocação Pronominal 

4 Parte V 
Coesâo e 

Muito exigidas por FCC e CESPE 
Coerência 

Parte VI Tópicos Não exigidos por todas as instituições 
5 

Complementares - conforme citado em EDITAIS (1.3) 

6 Parte VII 
Interpretação de 

Importante para todos os concursos 
Texto 

7 Parte VIII Redação Oficial CESPE exige; FCC, às vezes 
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DE ESTUDOS ................................................................ 

3. EDITAIS 

Vamos, agora, aos editais sistematizados dos principais concursos do Brasil. Como exem
plos, foram analisados dez editais e divididos em tópicos. Para o seu concurso, faça o mesmo, 
siga a dica da tabela. Veja qual banca elaborará a sua prova e direcione os estudos: FCC, CESPE, 
ESAF, FUNRIO, VUNESP, FGV e IADES. 

3.1. TRT 2 - São Paulo - FCC (prova aplicada em 2014) 

,,;'C:",.: •.... ~: 
L· .. :." .. ' .. : &~ÓS.iA~~Ii~ j~di~I~l'io~ Tknlco J~didáWo,:.~ ·.·>,:;~7~:f::~>·.·;'< 

iTENS DO EDITAL NO liVRO CAPITUlOS 

Ortografia oficial PARTE 11 2 

Acentuação gráfica PARTE 11 3 

Flexão nominal e verbal PARTE 111 2,3,7 

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação 
PARTE 111 6 

PARTE IV 9 

Emprego de tempos e modos verbais PARTE 111 7 

Vozes do verbo PARTE 111 7 

Concordância nominal e verbal PARTE IV 6 

Regência nominal e verbal PARTE IV 7 

Conjunção PARTE IV 5 

Ocorrência de crase PARTE IV 8 

Pontuação PARTE IV 10 

Redação: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas PARTE V 1 

Intelecção de texto PARTE VII 1 

3.2. TRF 1 - FCC (prova aplicada em 2014) 

ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITUlOS 

Ortografia oficial PARTE 11 2 

Acentuação gráfica PARTE 11 3 

Flexão nominal e verbal PARTE 111 2,3,7 

Pronomes: emprego, colocação e formas de tratàmento PARTE 111 6 

PARTE IV 9 

Emprego de tempos e modos verbais PARTE 111 7 

Vozes do verbo PARTE 111 7 

Sintaxe da oração e do período PARTE IV 1 aS 

Concordância nominal e verbal PARTE IV 6 

25 EDITAIS EDITAIS E PLANO 
DE ESTUDOS 

.... '.. . ..... '-' Cargos: Analista Judlclárl.o e Técnico. Judldário 

ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITUlOS 

Regência nominal e verbal PARTE IV 7 

Emprego do sinal indicativo de crase PARTE IV 8 

Pontuação PARTE IV 10 

Compreensão e interpretação de textos PARTE VII 1 

3.3. RECEITA FEDERAL - ESAF (prova aplicada em 2014) 

.,: :.; .. : .•.... ; : Ca~go:Audltor Fiscal .: ... ' 

ITENS DO EDITAL NO LIVRO cAPITULaS 

Compreensão Textual PARTE VII 1 

Ortografia oficial PARTE li 2 

Semântica PARTE li 4 

Morfologia PARTE 111 1 a 11 

PARTE IV 1 a 9 
Sintaxe 

PARTE V 1 
(+coesão e coerência) 

PARTE VI 1 

Pontuação PARTE IV 10 

3.4. TJ /GO - FGV (prova aplicada Outubro 2014) 

, >i. C~rg6; Analista judiciário .•..... : 

ITENS DO EDITAL NO liVRO cAPITULaS 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto 
(literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); inter- PARTE VII 1 
pretação e organização interna 

.P 

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos PARTE li 4 

Emprego de tempos e modos dos verbos em português PARTE 111 7 

Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes grama-
PARTE 111 2 a 6, 8 a 11 

ticais 

Processos de formação de palavras; PARTE 111 1 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos PARTE IV 6 

Sintaxe: frase, oração e períodoj termos da oração PARTE IV 1 a 3 

Processos de coordenação e subordinação PARTE IV 5 

Concordância nominal e verbal PARTE IV 6 

Transitividade e regência de nomes e verbos PARTE IV 7 

Padrões gerais de colocação pronominal no português PARTE IV 9 

, 
I 
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DEESTUDOS ............................................................... . 

Cargo: Analista judiéiário. ... Cargos: Analista Judiciário e Técnico Judiciário 

ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITULOS 
ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITUlOS 

Mecanismos de coesão textual PARTE V 1 

Ortografia PARTE 11 2 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidên-
PARTE VIII 1 

cia da República) 
Acentuação PARTE II 3 

Emprego do sinal indicativo de crase PARTE IV 8 
Adequação da linguagem ao tipo de documento PARTE VIII 1 

Pontuação ". PARTE IV 10 
Adequação do formato do texto ao gênero PARTE VIII 1 

Estilística: figuras de linguagem PARTE VI 2 

Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; va-
PARTE V 1 

riação linguística: norma culta. 

3.6. TRE Rondônia - FCC (prova aplicada em Novembro 2013) 

Cargos: Analista Judiciário e Técnico Judiciário 

3.5. TRT 17 - ES - CESPE (prova aplicada em Dezembro 2013) ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITUlOS 

Ortografia oficial PARTE 11 2 

Cargos: Analista Judiciário e Técnico Judiciário Acentuação gráfica PARTE II 3 

PARTE 111 6 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação 

PARTE IV , 9 
ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITULOS 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados PARTE VII 1 Advérbios PARTE 111 8 

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais PARTE VII 1 Conjunções coordenativas e subordinativas PARTE 111 9 

Domínio da ortografia oficial PARTE 11 2 
Emprego de tempos e modos verbais PARTE 111 7 

Vozes do verbo PARTE 111 7 
Emprego das letras PARTE 11 2 

Concordância nominal e verbal PARTE IV 6 

Regência nominal e verbal PARTE IV 7 
Emprego da acentuação gráfica PARTE 11 3 

Domínio dos mecanismos de coesão textual PARTE 111 6,9 
Sintaxe PARTE IV 1,2,3,4,5 

Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, 
PARTE V 1 

de conectores e outros elementos de sequenciação textual 
Ocorrência de crase PARTE IV 8 

Pontuação PARTE IV 10 

Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorre-
PARTE V 1 

tas) 

Emprego/correlação de tempos e modos verbais PARTE 111 7 

Domínio da estrutura morfossintática do período PARTE IV 1,2,3,4 

Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração PARTE IV 5 Intelecção de texto PARTE VII 1 

Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração PARTE IV 5 

Emprego dos sinais de pontuação PARTE IV 10 3.7. MPU - CESPE (prova aplicada em Maio 2013) 

Concordância verbal e nominal PARTE IV 6 
, 

Cargos: Analista Judiciário e Técnico Judiciário 

Emprego do sinal indicativo de crase PARTE IV 8 ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITUlOS 

Colocação dos pronomes átonos PARTE IV 9 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados PARTE VII 1 

Reescritura de frases e parágrafos do texto PARTE V 1 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais PARTE VII 1 

Substituição de palavras ou de trechos de texto PARTE V 1 Domínio da ortografia oficial PARTE 11 2 

Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade PARTE V 1 Emprego das letras PARTE 11 2 
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2I.' <':" ';, :, Cargo~:~I1~Ii~t:a Judi~i~rio e Técnico Judiciário: lZ ,', 
"j 'f;, 

ITENS DO EDITAL NO LIVRO CAPITULOS 

Emprego da acentuação gráfica PARTE 11 3 
Domínio dos mecanismos de coesão textual PARTE 111 6,9 

Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, 
de conectores e outros elementos de sequenciação textual PARTE V 1 

Emprego/correlação de tempos e modos verbais PARTE 111 7 
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CAPÍTULO 1 

FONOLOGIA 
SUMÁRIO 

A língua portuguesa' 1. Introdução· 1.1. Elementos da comunicação' 1.1.1. Emissor· 1.1.2. Re
ceptor' 1.1.3. Mensagem' 1.1.4. Referenre' 1.1.5. Código· 1.1.6. Canal de comunicação· 1.2. 
Exercício' 2. Gramática' 2.1. Fonologia· 2.2. Morfologia' 2.3. Sintaxe' 3. Fonologia· 3.1. Fonema 
• 3.2. Fonemas vocálicos' 3.2.1. Vogais' 3.2.2. Semivogais • 3.3. Fonemas consonantais • 3.4. En

contros vocálicos' 3.4.1. Ditongo' 3.4.2. Tritongo· 3.4.3. Hiato' 4. Encontros consonantais' 4.1. 
Perfeitos' 4.2. Imperfeitos' 5. Dígrafo' 6. Sílaba' 6.1. Monossílaba' 6.2. Dissílaba' 6.3. Trissílaba 
• 6.4. Polissílaba • 7. Divisáo silábica' 8. Fixando as regras de separação de sílabas' 9. Exercícios' 10. 

Quesróes de concursos 

A LÍNGUA PORTUGUESA 

A língua portuguesa, também designada português, é uma língua românica f1exiva origi
nada no galego-português falado no Reino da Galiza e no Norte de Portugal. A parte sul do 
Reino da Galiza se tornou independente, passando a se chamar Condado Portucalense em 
1095 (um reino a partir de 1139). Enquanto a Galícia diminuiu, Portugal independente se ex
pandiu para o sul (Conquista de Lisboa, 1147) e difundiu o idioma, com a Reconquista, para o 
sul de Portugal e mais tarde, com as descobertas portuguesas, para o Brasil, África e outras par
tes do mundo. O português foi usado, naquela época, não somente nas cidades conquistadas 
pelos portugueses, mas também por muitos governantes locais nos seus contatos com outros 
estrangeiros poderosos. Especialmente nessa altura a língua portuguesa também influenciou 
várias línguas. 

É uma das línguas oficiais da União Europeia, do MERCOSUL, da União de Nações Sul-Ame
ricanas, da Organização dos Estados Americanos, da União Africana e dos Países Lusófonos. 
Com aproximadamente 280 milhões de falantes, o português é a 5a língua mais falada no mun
do, a 3a mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul da Terra. 

Durante a Era dos Descobrimentos, marinheiros portugueses levaram o seu idioma para 
lugares distantes. A exploração foi seguida por tentativas de colonizar novas terras para o Im
pério Português e, como resultado, o português dispersou-se pelo mundo. Brasil e Portugal 
são os dois únicos países cuja língua primária é o português. Entretanto, o idioma é também 
largamente utilizado como língua franca nas antigas colônias portuguesas de Moçambique, 
Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe, todas na África. 
Além disso, por razões históricas, falantes do português são encontrados também em Macau, 
no Timor Leste e em Goa. 

O português é conhecido como "a língua de Camões" (em homenagem a uma das mais 
conhecidas figuras literárias de Portugal, Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas) e "a última 
flor do Lácio" (expressão usada no soneto Língua Portuguesa, do escritor brasileiro Olavo Bi
lac). Miguel de Cervantes, o célebre autor espanhol, considerava o idioma "doce e agradável". 
Em março de 2006, o Museu da Língua Portuguesa, um museu interativo sobre o idioma, foi 
fundado em São Paulo, Brasil, a cidade com o maior número de falantes do português em todo 
o mundo.' 

1. Fonte: Enciclopédia Livre Wikipédia 
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1. INTRODUÇÃO 
Antes de iniciarmos os estudos, vamos a algumas definições para que possamos chegar a 

nosso objetivo sem que haja dúvidas. Chama-se gramática normativa a gramática que busca 
ditar ou prescrever as regras gramaticais de uma Iingua, posicionando as suas prescrições co
mo a única forma correta de realização da língua e categorizando as outras formas possíveis 

como erradas. 

A comunicação se baseia em elementos. 

1.1. Elementos da comunicação 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

1.1.1. Emissor 
O que emite a mensagem. 

1.1.2. Receptor 
O que recebe a mensagem. 

1.1.3. Mensagem 
O conjunto de informações transmitidas. 

1.1.4. Referente 
O contexto da mensagem, o assunto de que ela trata. 

1.1.5. Código 
A combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só 

se concretizará, se o receptor souber decodificar a mensagem. 

1.1.6. Canal de Comunicação 

Por onde a mensagem é transmitida. 

TV, rádio, jornal, revista, cordas vocais, ar ... 
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1.2. Exercício 

01. Elucide os elementos de comunicação na poesia de Fernando Pessoa. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

: 

1 

emissor 

receptor 

mensagem 

código 

canal 

contexto. 

Mar português 

6 mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

(Pessoa, Fernando) 

GABARITO 

a) emissor: 'nós, os portugueses'; indicado por meio de verbos e pronomes demarcados na l' pes-
soa do plural. 

b) receptor: o mar 

c) mensagem: o poema, retratado na íntegra 

d) código: a língua portuguesa 

e) canal: a linguagem escrita 

f) contexto: o mar português. 

2_ GRAMÁTICA 

A gramática é dividida em: fonologia, morfologia e sintaxe. 

2.1. Fonologia 

Estudo dos fonemas, letras, pontos de articulação. 

2_2. Morfologia 

Estuda a composição dos vocábulos, estudo das classes de palavras e gramaticais. 
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2.3. Sintaxe 

Relação entre as palavras de uma oração 6'u relação entre as orações de um período. 

de concordância - verbal (sujeito e verbo) e nominal (substantivo em relação ao artigo, 

adjetivo, numeral etc.); 

de regência - verbal (verbo pedindo preposição ou nâo) e nominal (nome acompanhado 

de preposição); 

de colocação - trata da colocação de certas palavras na frase. 

pronominal: próclise, mesóclise, ênclise. 

Iniciaremos, agora, nosso estudo, objetivando o aprendizado paulatino e completo de 

nossa língua portuguesa. 

3. FONOLOGIA 

Fonologia (do Grego phonos = voz/som e logos = palavra/estudo) é o ramo da Lin
guística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no 
sistema de comunicação linguística. Esta é uma área muito relacionada com a Fonética, 
mas as duas têm focos de estudo diferentes. Enquanto a Fonética estuda a natureza física 
da produção e da percepção dos sons da fala (chamados de fones), a Fonologia preocupa
-se com a maneira como eles se organizam dentro de uma língua, classificando-os em 
unidades capazes de distinguir significados, chamadas fonemas.

2 

2. http://pt.wikipedia.org/ 
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ditongo: 

crescente 

vogal-
decrescente 

semivogal oral 
som-
letra 

nasal 
tritongo: 

oral 

consoante 

dissílaba, 
trissílaba, 
polissílaba 

sílaba 
átona 

tônica 

proparoxítona 

3.1. FONEMA 

É a menor unidade sonora que pode ser isolada no interior de uma palavra. Sua função é 

diferenciar as palavras de uma língua. 

3.2. Fonemas vocálicos 

A, E, I, 0, U. Dividem-se em dois grupos: 

3.2.1. Vogais 

Por se tratar do emprego dos sons, as vogais são pronunciadas fortemente. 

Facilitando: em toda sílaba há uma vogal. ° número de vogal é exatamente igual ao 

número de sílaba. 

Note a diferença: 

l PA is PA IS 

l vogal vogal vogal semivogal 
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3.2.2. Semivogais 

São pronunciadas fracamente e para que existam, é necessária a vogal. Por isso é semi. 

São os sons de I e U. Cuidado porque em várias palavras da língua portuguesa, E = i e 0= u. 

MAU 

vogal + semivogal 

PÃO 

vogal + semivogal 

A pronúncia do 0= u. 

3.3. Fonemas consonantais 

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 

3.4. Encontros vocálicos 

Na língua portuguesa, há três espécies de encontros vocálicos. 

3.4.1. Ditongo 

É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou vice-versa. 

Facilitando: 

vogal + semivogal = decrescente semivogal + vogal = crescente 

HE RÓi GLÓ RIA 

v + sv sv+v 

Em concurso: cuidado com os ditongos nasais. Vem, b em, falar amo 

*Observação: no ditongo oral, o som sai exclusivamente pela boca; no ditongo nasal, o 

som é emitido pela boca e pelo nariz. 

3.4.2. Tritongo 

É o encontro de semivogal + vogal + semivogal 

Pa - ra - guai. 

3.4.3. Hiato 

Duas vogais próximas que pertencem a sílabas distintas. Por quê? Ora, porque existe ape

nas uma vogal em cada sílaba. 

SA 

v v 
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4. ENCONTROS CONSONANTAIS 

FONÉTICA 

Grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária. 

4.1. Perfeitos 

As consoantes pertencem à mesma sílaba. 

Blu - sa,crí - ti - ca. 

4.2. Imperfeitos 

As consoantes pertencem a sílabas distintas. 

Pac - to, rit - m o. 

5. DÍGRAFO 

Duas letras representam um único som. 

CH sc 
LH sç 
NH XC 

6. SÍLABA 

6.1. Monossílaba 

Uma sílaba 

Ex.: pé, chá. 

6.2. Dissílaba 

Duas sílabas 

Ex.: café, planta. 

6.3. Trissílaba 

Três síla bas 

Ex.: agora, tímpano. 

6.4. Polissílaba 

Quatro ou mais sílabas 

Ex.: oxítona, limonada. 

OM 

UM 

AN 

GU 

QU 

RR 

xs EN 

AM IN 

EM ON 

55 

IM 

UN 
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7. DIVISÁO SILÁBICA 

1"'/\:: " SIM NÃO 

hiatos ditongos e tritongos 

sa-í-da, en-jo-o au-ro-ra, U-ru-guai 

encontros consonantais imperfeitos dígrafos ch, Ih, nh, 9U, qu 

in-dig-no, ap-to fi-lho, e-qui-va-Ier 

dígrafos encontros consonantais perfeitos 

ex-ce-çáo, des-ça li-vrei-ro, a-plau-so 

Em concurso: palavras formadas com prefixo são exceções. 

1. Se o prefixo termina em consoante e o radical inicia com vogal, ficam juntas 

= SU - BEN - TEN - DER 

2. Se o prefixo termina em consoante e o radical inicia, também, com consoante, ficam 
separadas 

= SU~ - 11- NHAR 

3. Palavras como teia, maio, praia, meia e balaio são assim separadas: 

TEI-A, MAl-O, PRAI-A, MEl-A, BA-LAI-O. 

8. FIXANDO AS REGRAS DE SEPARAÇÃO DE SÍLABAS 

Au-Ias au ditongo decrescente oral 
Guar-da ua ditongo crescente oral 
A-guei uei tritongo oral 
Pi-a-da ia 
Ca-ir ai hiato 

Ci-ú-me iú 
Com-pre-en-der ee 

Cho-ca-Iho ch, Ih 
Qui-nhão qu, nh dígrafos inseparáveis 
Gui-sa-do gu 

Ex-ces-so xc, ss 

Flo-res-cer sc dígrafos separáveis 
Car-ro-ça rr 

Des-ço sç 

Es-co-Ia Re-es-tru-tu-rar Des-te-mi-do Su-ben-ten-di-do 
~ E-ner-gi-a Ni-i-lis-mo ~ Trans-pa-ren-te Tran-sal-pi-no 
~ Res-to Vo-o ~ Hi-per-mer-ca-do Hi-pe-ra-mi-go 
~ Ca-a-tin-ga ~ Du-un-vi-ra-to ~ Sub-ter-râ-neo ~ Su-bal-ter-no 
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9. EXERCÍCIO 

01. Assinale a alternativa errada a respeito da 
pálavra "churrasqueira". 

a) apresenta 13 letras e 10 fonemas 

b) apresenta 3 dígrafos: ch, rr, qu 

c) divisão silábica: chur-ras-quei-ra 

d) é paroxítona e polissílaba 

e) apresenta o tritongo: uei 

02. Qual das alternativas abaixo possui pala
vras com mais letras do que fonemas? 
a) Caderno 

b) Chapéu 

c) Flores 

d) Livro 

e) Disco 

03. Ele chegou às carreiras, trazendo do .s.9..: 
légio a notícia da saída do professor. As pala
vras em itálico na frase anterior apresentam 
respectivamente: 

a) hiato, ditongo decrescente, ditongo cres
cente 

b) ditongo crescente, ditongo decrescente, 
hiato 

c) ditongo decrescente, ditongo crescente, 
hiato 

d) ditongo decrescente, ditongo crescente, 
ditongo decrescente 

e) hiato, ditongo crescente, ditongo decres
cente 

04. Assinale a melhor resposta. Em papagaio, 
temos: 

a) um ditongo 

b) um tritongo 

c) um trissílabo 
d) um oxítono 

e) um proparoxítono 

05. Assinale a série em que apenas um dos 
vocábulos não possui dígrafo: 

a) folha - ficha -lenha - fecho 

b) lento - bomba - trinco - algum 

c) águia - queijo - quatro - quero 

d) descer - cresço - exceto - exsudar 

d) serra - vosso - arrepio - assinar 

06. Assinale a alternativa que inclui palavras 
da frase abaixo que contêm, respectivamen
te, um ditongo oral crescente e um hiato. 

As mágoas de minha mãe, que sofria em 
silêncio, jamais foram compreendidas 
por mim e meus irmãos. 

a) foram - minha 

b) sofria - jamais 

c) meus - irmãos 

d) mãe - silêncio 

e) mágoas - compreendidas 

07. Na palavra armazém: 

a) há dígrafo e ditongo 

b) não há dígrafo, mas há ditongo 

c) não há ditongo nem dígrafo 

d) há dígrafo, mas não há ditongo 
e) n.d.a. 

08. Assinale a sequência em que todas as pa
lavras estão partidas corretamente. 

a) trans-a-tlân-ti-co / fi-el / sub-ro-gar 

b) bis-a-vô / du-e-Io / fo-ga-réu 

J) sub-lin-gual / bis-ne-to / de-ses-pe-rar 

d) des-li-gar / sub-ju-gar / sub-scre-ver 

e) cis-an-di-no / es-pé-cie / a-teu 

09. Segundo as normas do vocabulário ofi
ciai, a separação silábica está corretamente 
efetuada em ambos os vocábulos das op
ções: 

a) to-cas-sem, res-pon-dia 

b) mer-ce-ná-rio, co-in-ci-di-am 

c) po-e-me-to, pré-dio 

d) ru-i-vo, pe-rí-o-do 

e) do-is, pau-sas 
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10.As sinale a alternativa que não apresenta to
palavras separadas corretamente. 

-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi
ões 

das as 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

de 
-Ih 

di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta 

r-so-na-gens, po-H-cia, ma-gia, i-ni-ci
u 

pe 
-o 

co 
-g 

n-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar
u-men-tou 

pa is, Ii-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-t{n-ti-co 

11. Da das as palavras: des-a-ten-to I sub-es
r / trans-tor-no, constatamos que a se
ão silábica está correta: 

-ti-ma 
paraç 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

ap enas n° 1 

ap enas nO 2 

ap enas nO 3 

e m todas as palavras 

d.a. n. 

12.D adas as palavras: tung-stê-nio / bis-a-vô' 
-lo, constatamos que a separação si lá
stá correta: 

/ du-e 
bica e 

a) a penas nO 1 

b) a penas nO 2 

c) a penas nO 3 

d) e 

e) 

m todas as palavras 

d. a. n. 

GABARITO 

1 E 2 B 3 e 4 A 

5 e 6 E 7 B 8 e 
9 B 10 e 11 e 12 e 

10. QUESTÓES DE CONCURSOS 

C omo já mencionado, este tópico ê pou
dido em concursos e por isso há poucas 
tôes. 

co pe 
ques 

01. ( 
co e 

eEPERJ - 2012 - PROCON-RJ - Técni
m Contabilidade) Alguns vocábulos 
m alteração de timbre da vogal tônica 
rem flexionados, como ocorre em olho 

os. 

sofre 
ao se 
-olh 

o mesmo fenômeno pode ser verificado 
na seguinte palavra: 

a) bonecas 
b) conserto 

c) lamentável 

d) infortúnio 
e) defeituosos 

Resposta: E 

02. (CEPERJ - 2012 - SEAP-RJ -Inspetor de 
Segurança - e Administração Penitenciá
ria) Na palavra "fazer", notam-se 5 fonemas. 
O mesmo número de fonemas ocorre na pa
lavra da seguinte alternativa: 

a) tatuar 

b) quando 

c) doutor 

d) ainda 

e) além 

Resposta: B 

03. (PONTUA - 2011 - TRE-Se - Técnico Ju
diciário - Área Administrativa) Na pronún
cia das palavras, às vezes acrescentamos ou 
suprimimos fonemas. Assinale a alternativa 
em que nenhum desses processos aconteça: 

a) Submissão. 

b) Absurdo. 

c) Delito. 

d) Dignidade. 

Resposta: C -

04. (CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás -Ins
petor de Segurança) Em "quero meu aves
so", o substantivo destacado, quando escrito 
no plural, mantém o som fechado da vogal 
tônica. 

O timbre da vogal tônica do substantivo, 
quando escrito no plural, altera qe fecha
do para aberto em 

a) bolso - bolsos 

b) caroço - caroços 
c) contorno - contornos 

d) acordo - acordos 
e) almoço - almoços 

Resposta: B 
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05. (FUNRIO - 2010 - SEBRAE-PA - Assis
tente Administrativo) No termo "necessida
de", destacado do trecho "quando nasce da 
necessidade de dizer", temos um dígrafo. Assi
nale a opção que apresenta as palavras nela 
citadas contendo dígrafos. 

a) olhos, humana. 

b) celebrada, lhe. 

c) nasce, palavra. 

d) detenha, quem. 

e) porque, perdoada. 

Resposta: O 

06. (CONSULPLAN - 2010 - Prefeitura de 
Congonhas - MG - Técnico de Laborató
rio) "t uma meta tão valiosa quanto qualquer 
()utra." As palavras dêStãéãdas apresentam, 
respectivamente: 
a) dígrafo / encontro vocálico e tritongo 

b) encontro vocálico / dígrafo e encontro 
vocálico 

c) hiato / ditongo e encontro consonantal 

d) ditongo / hiato e encontro vocálico 

e) hiato / encontro consonantal e hiato 

Resposta: C 

07. (AOCP - 2010 - Prefeitura de Camaçari 
- BA - Procurador Municipal) Assinale a al
ternativa INCORRETA quanto à divisão silábica. 

a) Ex - ces - so 

b) Pes - qui - sa - dor 

c) Sobre - po - si - ção 

d) Cons - ta - ta - ção 
e) Con - tra - tar 

Resposta: C 

08. (AOCP - 2010 - Prefeitura de Camaça
ri - BA - Procurador Municipal) Assinale a 
única alternativa que apresenta dois encon
tros consonantais. 

a) Professores 

b) Problema 

c) Trabalho 

d) Qualquer 

e) Processos 

Resposta:B 

09. (AOCP - 2010 - Prefeitura de Camaçari 
- BA - Procurador Municipal) Todas as pala
vras abaixo apresentam 7 letras e 7 fonemas, 
EXCETO. 

a) Amostra 

b) Salário 

c) Pedidos 

d) Sistema 

e) Exemplo 

Resposta: E 

10. (EJEF - 2009 - TJ-MG - Titular de Servi
ços de Notas e de Registros) Na sequência 
de palavras: açoitar, ambrosia, triunfo, fortui
to, autora, têm-se 

a) ditongos. 

b) ditongos e 2 hiatos. 

c) ditongo e 4 hiatos. 

d) ditongos e 3 hiatos. 

Resposta:B 
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CAPÍTULO 2 

ORTOGRAFIA 
SUMÁRIO 

1. Introdução' 2. O alfabeto' 3. Emprego das letras K, \Y/ e Y • 4. Emprego de X e CH • 4.1. Empre
ga-se o X • 4.2. Emprega-se o dígrafo CH • 5. Emprega-se o G • 6. Emprega-se o J • 7. Emprego das 
letras S e Z • 7.1. Emprega-se oS, 7.2. Emprega-se o Z • 8. Emprego de S, ç, X e dos dígrafos SC, 
Sç, SS, Xc, XS • 8.1. Emprega-se oS, 8.2. Emprega-se ç • 8.3. Emprega-se o X' 8.4. Emprega-se 
SC' 8.5. Emprega-se Sç· 8.6. Emprega-se SS· 8.7. Emprega-se o XC e o XS' 9. Emprego das letras 
E e I' 9.1. Emprega-se o E' 9.2. Emprega-se o I' 10. Emprego das letras O eU' 11. Emprego da 
letra H' 11.1. Emprega-se o H' 12. Vocábulos muito exigidos em concursos' 13. Em concursos' 
13.1. Emprego dos porquês' 13.2. Mal e mau' 13.3. Viagem e viajem' 13.4. Cessáo, sessáo e seção 
(ou secçáo) • 13.5. Onde e aonde' 13.6. Se não e senão' 13.7. Tão pouco e tampouco' 13.8. De 
encontro a e ao encontro de' 13.9. Em vez de e ao invés de' 13.10. Acerca de, a cerca de e há cerca 
de' 13.11. Mas e mais' 13.12. A fim e afim' 13.13. Se quer e sequer' 14. Emprego do hífen' 14.1. 
Prefixos e elementos de composição' 14.2. Complemento' 16. Emprego das iniciais maiúsculas e 
minúsculas' 15.1. Usa-se a inicial maiúscula' 15.1.1. Emprego facultativo de letra maiúscula· 15.2. 
Utiliza-se inicial minúscula' 15.2.1. Emprego facultativo de letra minúscula' 16. Notações léxicas • 
16.1. Emprego do til, 16.2. Emprego do apóstrofo' 17. Abreviaturas' 17.1. Lista de abreviaturas' 
18. Siglas' 18.1. Lista de siglas· 19. Exercício' 20. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 

Ortografia deriva das palavras gregas ortho (opSo no alfabeto grego) que significa "corre
to" e graphos (ypO<jJoç) que significa "escrita". É a escrita correta das palavras. 

Torna-se importante seu estudo por ser um tópico pedido em concursos. Dicas para 
facilitar o estudo, já que não é aconselhável ler todas as regras: 

1) Ao se deparar com palavras novas, ou seja, desconhecidas, procure o significado no 
dicionário e anote para que fixe melhor. 

2) Faça muitos testes de concursos, pois as palavras exigidas pelas bancas repetem. 

2. O ALFABETO 

o alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras (21 consoantes e 5 vogais). Cada· 
letra apresenta uma forma minúscula e outra mâiúscula. Veja: 

aA (á) 9 G (gê ou guê) m M (eme) s 5 (esse) y Y (ípsilon) 

b B (bê) h H (agá) n N (ene) tT (tê) zZ (zé) 

cC (cê) iI(i) 00 (ó) uU (u) 

dD (dê) j J (jota) p P (pê) vV (vê) 

eE (ê) kK (cá) q Q (quê) wW (dáblio) 

f F (efe) I L (ele) r R (erre) xX (xis) 

Observação: emprega-se também o ç, que representa o fonema /s/ diante das letras:a, o, 
e u em determinadas palavras. 
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3. EMPREGO DAS LETRAS K, W E Y 

REGRA EXEMPLO 

Em nomes de pessoas originários de outras lín
guas e seus derivados. 

Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; Taylor, taylo
rista. 

Em nomes próprios de lugar originários de outras 
línguas e seus derivados. 

Kuwait, kuwaitiano. 

Em siglas, símbolos, e mesmo em palavras adota
das como unidades de medida de curso interna
cional. 

K (Potássio), W (West). kg (quilograma), km (quilô
metro). Watt. 

4. EMPREGO DE X E CH 

4.1 Emprega-se o X 

REGRA EXEMPLO EXCEÇÃO 

Após um ditongo. caixa, frouxo, peixe 
recauchutar e seus derivados 

guache, caucho 

palavras iniciadas por ch que recebem 
o prefixo en-: encharcar (de charco), 

Após a sílaba inicial "en". enxame, enxada, enxaqueca enchiqueirar (de chiqueiro), encher e 
seus derivados (enchente, enchimen-
to, preencher) 

Após a sílaba inicial "me-". 
mex er, mex erica, mex ícano, 

mecha mexilhão 

Em vocábulos de origem indí-
abacax i, xavante, orix á, xará, chapecó, alcachofra, chafariz, 

gena ou africana e nas palavras 
xerife, xampu cachaça, coch icho, coch ilar 

inglesas aportuguesadas. 

bexiga, bruxa, coaxar, faxina, 
graxa, lagartixa, lixa, lixo, pu-

Nas seguintes palavras xar, rixa, oxalá, praxe, roxo, 
vexame, xadrez,xarope, xa-
xim, xícara,xale, xingar, etc. 

4.2 Emprega-se o dígrafo CH 

REGRA 

Ao passar do latim para o portu
guês, as sequências "cI", "pl" e "fi'; 
transformaram-se em "ch" 

Em palavras com origem fran
cesa. 

afflare" achar 

c/amare" chamar 

planus .. ch ão 

EXEMPLO 

Avalanche (Avalónch), Cachê (Cachet) 
Cach ecol (Cach er), Ch alé (Ch alet) 
Chassi (Chânssis), Champanhe (Champagne) 
Champignon (Champignon), Chantilly (Chantilly) 
Chance (Chance), Chapéu (Chapeau) 
Ch antagem (Ch antage) 

l 
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5. EMPREGA-SE O G 

REGRA EXEMPLO 
" 

EXCEÇÃO 

Nos substantivos terminados barragem, miragem, viagem, 
em - agem, -igem, -ugem ori gem, ferru gem pajem 

Nas palavras terminadas em estágio, privilégio, pres tigio, 
-ágio, -égio, -ígio, -ágio, -úgio rei ógio,refúgio 

Nas palavras derivadas de outras en gessar (de gesso), massa gista 

que se grafam com 9 (de massagem), verti ginoso (de 
vertigem) 

ai gema, au ge, be ge, estran gei-

Nos vocábulos ro, geada, gen giva, gibi, gilete, 
hegemonia, herege, megera, 
mon ge, rabu gento, va gemo 

6. EMPREGA-SE O J 

REGRA EXEMPLO 

arranjar .. arran>:>, arranje, arranjem 

Nas formas dos verbos termina-
despejar ... despe>:>, despeje, despejem 

dos em -jar ou -jear gor jear ... gorjeie, gor jeiam, gorjeando 

enferrujar ... enferruje, enferrujem 

viajar ... via):Í, Viaje, viajem 

Nas palavras de origem tupi, 
biju,jboia, can.ka, pajé, jerico, manjericão, Moj africana, árabe ou exótica 

Nas palavras derivadas de outras laranja- laranjeira, loja- 10Jsta, lisonja- lisonjeador, nojo- nojeira, 
que já apresentam j cereja- cerejeira, varejo- varejsta, rijo- enrijecer, jeito- ajeitar. 

Nos vocábulos berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, 
pegajento 

7. EMPREGO DAS LETRAS S E Z 

7.1 Emprega-se o S 

REGRA: 
, 

EXEMPLO , 

Nas palavras derivadas de outras que análi se- anali sar, catáli se- catali sador, ca sa- ca sinha, ca sebre, 
já apresentam sno radical li 50- alisar 

Nos sufixos -ês e -esq ao indicarem burgu ês- burgu esa, ingl és- ingl esa, chin és- chin esa, milan ês-
nacionalidade, título ou origem milanesa 

Nos sufixos formadores de adjetivos catarinense, gostoso- gostosa, amoroso- amorosa, palmei-
~enser -050 e -osa rense, gas oso- gas osa, teim oso- teim osa 

Nos sufixos gregos -ese, -isa, -asa catequ ese, dioc ese, poet isa, profet isa, sacerdot isa, glic ose, 
metamorfose, virose 

Após ditongos coi sa, pou 50, lou sa, náu sea 
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REGRA EXEMPLO 

pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos 
Nas formas dos verbos pôr e querer; 

quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos 
bem como em seus derivados 

repus, repusera, repusesse, repuséssemos 

Em nomes próprios personativos (de Baltasar, Heloísa, Inês, Isabel, Luís, Luísa, Resende, Sousa, Tere-
pessoas) sa, Teresinha, Tomás 

abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, 

Nos vocábulos 
decisão,despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesa-
da, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, 
raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita, etc. 

7.2 Emprega-se o Z 
...... 

REGRA . EXEMPLO . 
Nas palavras derivadas de outras que deslize- deslizar, razão- razoável, vazio- esvaziar, raiz- enraizar, 
já apresentam z no radical cruz-cru zeiro 

Nos sufixos -ez, -eza, ao formarem inválido- invalidez, limpo-limpeza, macio- maciez, rígido- rigi-
substantivos abstratos a partir de ad- dez, frio- frieza, nobre- nobreza, pobre-pobreza, surdo- sur-
jetivos dez 

Nos sufixos -izar; ao formar verbos e ·civilizar- civilização, hospitalizar- hospitalização, colonizar-
-ização, ao formar substantivos colonização, real izar- real ização 

Nos derivados em -zal, -zeiro, -zinho, 
cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita 

-zinha, -úto, -zita 

azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafa-
Nos vocábulos riz. cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, 

etc. 

Nos vocábulos homófonos (mesmo cozer (cozinhar) e coser (costurar) 

som), estabelecendo distinção no con- prezar (ter em consideração) e presar (prender) 
traste entre ° Se ° Z traz(forma do verbo trazer) e trás (parte posterior) 

Obsevação: em muitas palavras, a letra X soa como Z: exame, exato, exausto, exemplo, 
existir, exótico, inexorável. 

8. EMPREGO DE S, ç, X E DOS DÍG,RAFOS se, sç, SS, xc, XS 

8.1 Emprega-se o S 

REGRA EXEMPLO .:. : 

Nos substantivos derivados de ver- expandir- expansão, pretender- pretensão, verter- versão, 
bos terminados em lIandirfi, "ender", expelir-expulsão, estender- extensão, suspender- suspensão, 
Uverter" e "peliru cOrlverter- conversão, repelir- repulsão 

8.2 Emprega-se ç 

Nos súbstantivos derivados dos ver- ater- atenção, torcer- torção, deter- detenção, distorcer-
bos ter e torcer distorção, manter- manutenção, contorcer- contorção 

49 ORTOGRAFIA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FONÉTICA 

8.3 Emprega-se o X 

REGRA EXEMPLO 

Em alguns casos, a letra X soa como auxílio, expectativa, experto, extroversão, sexta, sintaxe, texto, 
Ss trouxe 

8.4 Emprega-se se 

REGRA EXEMPLO 

acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, fasci-
Nos termos eruditos culo, fascinio, imprescindível, miscigenação, miscivel, plebiscito, 

resdsão, seiscentos, transcender, etc . 

8.5 Emprega-se Sç 

REGRA EXEMPLO 

nascer + nasço, nasça 

Na conjugação de alguns verbos crescer + cresço, cresça 

descer + desço, desça 

8.6 Emprega-se SS 

REGRA EXEMPLO .. 
Nos substantivos derivados de ver- agredir- agressão, demitir- demissão, ceder- cessão, discutir-
bos terminados em gredir, mitir, discussão, progredir- progre ssão, transmitir- transmi ssão, 
cedere cutir exceder- excesso, repercutir- repercussão 

8.7 Emprega-se o XC e o XS 

REGRA EXEMPLO 

Em dígrafos que soam como S5 exceção, exci:J:ltrico, excedente, excepcional, exsudar 

Observações sobre o uso da letra X 

REGRA EXEMPLO 

I(hl - xarope, vexame 

/csl - axila, nexo 
O X pode representar os seguintes 

Iz/ - exame, exilio fonemas 
Issl - máximo, próximo 

Isl - texto, extenso 

Não soa nos grupos internos -xce- e 
excelente, excitar -xci-
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9. EMPREGO DAS LETRAS E E I 

9.1 Emprega-se o E 

REGRA 

Em sílabas finais dos verbos termi- magoar -magoe, magoes 

EXEMPLO 

nados em -oar, -uar contin uar- continu e, continu es 

Em palavras formadas com o prefixo 
antebraço, antecipar ante- (antes, anterior) 

50 

Nos vocábulos 
cad'do, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, 
orquíd ea, etc. 

9.2 Emprega-se o I 

REGRA EXEMPLO 

cair-cai 
Em sílabas finais dos verbos termi- doer- dói 
nados em -air, -oer, -uir* 

influir- influi> 

Em palavras formadas com o prefixo 
Anticristo, antitetânico anti- (contra) 

Nos vocábulos aboríg in e, a[timanha, chefiar, d iglad iar, pen ic il ina, priv ilég ia, etc. 

*Regra MUITO pedida em provas da Fundação Carlos Chagas. 

10. EMPREGO DAS LETRAS O E U 

REGRA EXEMPLO 

A . - o/u é responsável pela oposlçao comprimento (extensão) e c umprimento (saudação, realização) 
diferença de significado de algumas 

soar (emitir som) e suar (transpirar) palavras. 

Grafam-se com a letra O bOlacha, bússola, costume, moleque. 

Grafam-se com a letra U camundongo,jabuti, Manuel, tábua 

11. EMPREGO DA LETRA H 

Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético. Conservou-se apenas como 

símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. A palavra hoje, por exemplo, grafa-se 

desta forma devido a sua origem na forma latina hodie. 

11.1 Emprega-se o H 

REGRA EXEMPLO 

Inicial, quando etimológico hábito, hesitar, homologar, Horácio 

Mediai, como integrante dos dígrafos ch, Ih, nh flecha, telha, companhia 

Final e inicial, em certas interjeições ah!, ih!, eh!, oh!, hem?, hum!, etc. 

Em compostos unidos por hífen, no início do se-
anti-higiênico, pré-histórico, super-homem, etc. gundo elemento, se etimológico 
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Observações: 

1) No substantivo Bahia, o h sobrevive por tradi-
1) Note que nos substantivos derivados como 

ção. 
baiano, baianada ou baianinha ele não é 

2) Os vocábulos erva, Espanha e inverno não utilizado. 
possuem a letra h na sua composição. No en-

2) herbívoro, hispânico, hibernaI. herbívoro, tanto, seus derivados eruditos sempre são gra-
fados com h. 

hispânico, hibernaI. 

12. VOCÁBULOS MUITO EXIGIDOS EM CONCURSOS 

~ abster = abstenção ~ demitir = demissão progredir = progressão 

aceder = acesso deter = detenção regredir = regressão 

~ admitir = admissão ~ discutir = discussão repelir = repulsão repercu-

agredir = agressão 
~ distender = distensão tir = repercussão 

~ distorcer =distorção reter = retenção 
~ apreender = apreensão 

estender = extensão reverter = reversão 
ascender = ascensão 

subverter = subversão ~ exceder = excesso, exces-
ater = atenção sivo suceder = sucessão 

ceder = cessão ~ expelir = expulsão suspender = suspensão 

compreender compreen- manter = manutenção tender = tensão 
são ~ omitir = omissão torcer = torção 

conceder = concessão percutir = percussão transgredir = transgressão 

contorcer = contorção ~ permitir = permissão transmitir = transmissão 

.~ converter = conversão ~ pretender = pretensão verter = versão 

13. EM CONCURSOS 

13.1 Emprego dos porquês 

Regras Exemplos 

equivale a pelo qual Este é ° caminho por que passo. 

Porque vem acompanhado pela palavra razão 
(mesmo que subentendida) Por que você foi embora logo? 

Porque é uma explicação,equivale a pois. 
Fui embora logo porque estava muito 

cansado. 

é um substantivo,ou seja, nomeia. Não sei o porquê de sua demora. 
Porquê 

Admite PLURAL O estudo da palavra porquê. 

Porquê 
Segue a regra da palavra que: quando utilizada 

Ele faltou, mas não sei por quê. 
no fim de uma frase, será sempre acentuada. 

Em concurso: 

Faltou ontem e não sabemos por quê. Regra: final de frase. 

Faltou ontem e não sabemos o porquê. Regra: admite plural = não sabemos os porquês. 
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13.2 Mal e mau 13.7 Tão pouco e tampouco 

Regras Exemplos 

substantivo (nomeia) O mal que a televisão me fez. 
Regras Exemplos 

Mal 
advérbio (indica circunstãncia) Dormi mal a semana toda. 

Mau é um adjetivo (qualifica) Ele é um mau aluno. 
Tão pouco 

muito pouco, curto, pouca coisa, algo Estudei tão pouco que nem vou fazer 
pequeno, escasso a prova. 

Facilitando: em provas fáceis, pode pensar na antiga dica de antônimos. Tampouco também não ou nem Não estudou, tampouco trabalhou. 

13.8 De encontro a e ao encontro de 

13.3. Viagem e viajem 
Regras Exemplos 

Regras Exemplos 
De encontro contra, em oposição a, A decisão foi de encontro a nossos 

a para chocar-se com ideais. I Viagem substantivo (nomeia) A viagem que farão. 

I Viajem verbo (pode ser conjugado) Que eles viajem bem. 

Ao encontro estar de acordo com, em direção a, Minha nota veio ao encontro do que 
13.4. Cessão, sessáo e seção (ou secção) de favorável a, para junto de desejava. 

Regras Exemplos 

Cessão Ato de seder A cessão de terras não será feita pelo governo. 

Sessão reunião A sessão de cinema começará às oito horas. 
13.9 Em vez de e ao invés de 

Seção ou 
parte, divisão li a notícia na seção (ou secção) de esportes. 

secção Regras Exemplos 

13.5. Onde e aonde Em vez de Em lugar de Em vez de estudar, foi ao cinema. 

Regras Exemplos Ao contrário de, lado oposto. Utiliza-
Ao invés de da para indicar ideias opostas, ideias Ao invés de rir, chorou muito. 

contrárias. 
Si9nifica no lugar e equivale a em que, O bairro onde fica a editora. 

Onde naia) qual = A editora fica no bairro. 

A casa aonde iremos. 
Aonde Si9nifica ao lugar 

= Iremos a casa. 

13.10 Acerca de, a cerca de e há cerca de 

13.6. Se não e senão 
Regras Exemplos 

Regras Exemplos 

Acerca de a respeito de ou sobre 
Acerca do fato, não darei minha opi-
nião. 

A cerca de perto de, aproximadamente, próximo de 
O mar fica a cerca de 50 metros da pou-
sada. 

Se não fossem meus amigos, não seria 

Senão 
Eq~ivale a caso não, quando não ou no quem sou. 
caso de o se ser conjunção integrante. Perguntei aos alunos se não gostariam de 

estudar. 

Há cerca de tempo decorrido Há cerca de 10 anos, foi aprovado. 
Sen'ão Eq~ivale a caso contrário, do contrário, Estude bastante, senão não conseguirá 

de outro modo, a não ser, mas sim aprender o suficiente. 
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13.11 Mas e mais 

Regras 

substantivo comum = um defeito, um 
senão 

Mas conjunção = adversativa tem sentido 
de uma oposição ou limitação, poden-
do ser substituído por porém, todavia, 
contudo 

advérbio = enfatiza uma afirmação 

" Pode ser substantivo, conjunção, advér-
bio de intensidade, preposição, prono-
me indefinido indicando noção de maior 

Mais 
quantidade ou intensidade. Significa tam-
bém ainda os outros, os demais, os res-
tantes. 

13.12 A fim e afim 

Regras 

Afim Locução de finalidade, equivale a para 

Afim Semelhante, que tem afinidade 

13.13 SE QUER e SEQUER 

Regras 

Se quer Conjunção se + verbo querer = se desejar 

Sequer Ao menos = advérbio 

14. EMPREGO DO HÍFEN 

REGRA 

54 

Exemplos 

Nem mas nem meio mas, faça já o que 
mandaram. 

Não estudou, mas foi aprovado. 

Ele é bom aluno, mas tão bom aluno 
que tem sempre nota máxima nas 
provas. 

Ela é a menína mais inteligente da tur-
ma. 

Dois mais dois são quatro. 

Isto é o mais que ele consegue fazer. 

Não faço mais nada do que pensar. 

Vou embora, os mais que se decidam. 

Exemplos 

Estudou a fim de ter salário fixo. 

Nossos valores sempre foram afins. 

Exemplos 

Se quer ter sucesso, trabalhe. 

Estava doente esequer tinha remédio em 
casa. 

EXEMPLO 

Na separação de sílabas. vo-vó; pás-sa-ro; U-ru-guai. 

Para ligar pronomes oblíquos átonos a verbos e 
à palavra eis. 

Em substantivos compostos, cujos elementos 
conservam sua autonomia fonética e acentuação 
própria, mas perdem sua significação individual 
para construir uma unidade semântica, um con
ceito único. 

deixa-o; obedecer-lhe; chamar-se-á (mesóclise); 
mostre-se-Ihe (dois pronomes relacionadas ao 
mesmo verbo); ei-Io. 

Amor-perfeito, arco-íris, conta-gotas, decreto-lei, 
guarda-chuva, médico-cirurgião, norte-america
no, etc. 

-
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REGRA EXEMPLO 
' ' 

Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-
-se sem hffen: girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. 

Em compostos nos quais o primeiro elemento é primeira-dama, primeiro-ministro, segundo-te-
numeral nente, segunda-feira, quinta-feira, etc. 

Em compostos homogêneos (contendo dois técnico-científico, luso-brasileiro; quebra-quebra, 
adjetivos, dois verbos ou elementos repetidos). corre-corre, reco-reco, blá-blá-blá, etc. 

Nos topônimos compostos iniciados pelos 
Grã- Bretanha, Grão -Pará; Passa-Quatro, Quebra-

adjetivos grã, grão, ou por forma verbalou cujos -Costas, Traga-Mouros, Trinca-Fortes; Albergaria-

elementos estejam ligados por artigos, -a-Velha, Bafa de Todos-os-Santos, Entre-os-Rios, 
Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes. 

Os outros topônimos compostos escrevem-se com os elementos separados, sem hffen: América do 
Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, etc. O topônimo Guiné-Bissau é, contudo, uma exceção consagrada 
pelo uso. 

Emprega-se o Hífen nas palavras compostas que couve-flor, erva-doce, feijão-verde, erva-do-chá, 
designam espécies botânicas e zoológicas, es- ervilha-de-cheiro, bem-me-quer (planta), an-
tejam ou não ligadas por preposição ou qualquer dorinha-grande, formiga-branca, cobra-d'água, 
outro elemento. lesma-de-conchinha, bem-te-vi, etc. 

Não se usa o hífen quando os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas são emprega-
dos fora de seu sentido original. Observe a diferença de sentido: bico-de-papagaio (espécie de planta 
ornamental, com hífen) e bico de papagaio (deformação nas vértebras, sem hífen). 

Emprega-se o Hífen nos compostos com os ele- além-mar, aquém-fontreiras, recém-nascido, sem-
mentos além, aquém, re<éme sem. -vergonha. 

Usa-se o hífen sempre que o prefixo terminar com anti-inflacionário, inter-regional, sub-bibliotecá-
a mesma letra com que se inicia a outra palavra. rio, tele-entrega, etc. 

Emprega-se hífen (e não travessão) entre elemen- A divisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade; A 
tos que formam não uma palavra, mas um enca- ponte Rio-Niterói; A ligação Angola-Moçambi-
deamento vo<abular que; A relação professor-aluno. 

Nas formações por sufixação será empregado o 
hífen nos vocábulos terminados por sufixos de 
origem tupi-guarani que representam formas Andá-açu, capim-açu, sabiá-guaçu, arumã-mirim, 
adjetivas, tais como -aç\4 -guaçu e -mirim, se o cajá-mirim, etc. 
primeiro elemento acabar em vogal acentuada 
graficamente, ou por tô'nica nasal. 

Usa-se hífen com o elemento malantes de vogal, mal-acabado, mal-estar, mal-humorado, mal-
hou l -limpo. 

Nas locuçôesnão se costuma empregar o hífen, café com leite, cão de guarda, dia a dia, fim de se-
salvo naquelas já consagradas pelo uso. mana, ponto e vírgula, tomara que caia. 

água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, 
Locuções consagradas mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à 

queima-roupa. 
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14.1 Prefixos e Elementos de Composição 

REGRA EXEMPLO 

Usa-se hífen com os prefixos Quando a palavra seguinte começa por 

H /VOGAL IDÊNTICA 
À QUE TERMINA O PREFIXO 

Ante-, Anti-, Contra-, Entre-, Extra-, 
- com H: ante-hipófise, anti-higiênico, anti-herói, contra-

Infra-, Intra-, Sobre-, Supra-, Ultra-
-hospitalar, entre-hostil. extra-humano, infra-hepático, 
sobre-humano, supra-hepático, ultra-hiperbólico. 

- com vogal idêntica: anti-inflamatório, contra-ataque, 
infra-axilar, sobre-estimar, supra-auricular, ultra-aquecido. 

H/R 

Hiper-, Inter-, Super- hiper-hidrose, hiper-raivoso, inter-humano, inter-racial, su-
per-homem, super-resistente. 

B-H-R 

Sub-
sub-bloco, sub-hepático, sub-humano, sub-região. 

- As formas escritas sem hífen e sem 'h~ como por exemplo 
"subumano" e "subepático" também são aceitas. 

B-D-R 

Ab-, Ad-, Ob-, Sob- ab-rogar (pôr em desuso), ad-digital, ad-rogar (adotar), ob-
-reptício (astucioso), sob-roda. 

Ex- (no sentido de estado anterior), DIANTE DE QUALQUER PALAVRA 

Sota-, Soto-, ex-namorada, sota-soberania (não total), soto-mestre (subs-
Vice-, Vizo- tituto), vice-reitor, vizo-rei. 

DIANTE DE QUALQUER PALAVRA 

Pós-, Pré-, Pró- (tônicos e com significa- pós-graduação, pré-escolar, pró-democracia. 
dos próprios) - Se os prefixos não forem autônomos, não haverá hífen. 

Exemplos: predeterminado, pressupor, pospor, propor. 

H {M / N {VOGAL 

Circum-, Pan- circum-meridiano, circum-navegação, circum-oral, pan-ame-
ricano, pan-mágico, pan-negritude. 

Pseudoprefixos (diferem-se dos prefi-
H / VOGAL IDÊNTICA xos por apresentarem elevado grau de 

independência e possuírem uma signi- À QUE TERMINA O PREFIXO 

ficação mais ou menos delimitada, pre- - com H: geo-histórico, mini-hospital, neo-helênico, proto-
sente à consciência dos falantes.) -história, semi-hospitalar. 

Aero-, Agro-, Arqui-, Auto-, Bio-, Eletro-, - com vogal idêntica: arqui-inimigo, auto-observação, 
Geo-, Hidro-, Macro-, Maxi-, Mega, Micro-, eletro-ótica, micro-ondas, micro-ônibus, neo-ortodoxia, 
Mini-; Multi-, Neo-, Pluri-, Proto-, Pseudo-, semi·interno, tele-educação. 
Retro-, Semi-, Tele-
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14.2 Complemento 

OBSERVAÇÓES EXEMPLOS 

Não se utilizará o hífen em palavras iniciadas 
pelo prefixo co-o Ele irá se juntar ao segundo 
elemento, mesmo que este se inicie por 'o' ou coadministrar, coautor, coexistência, cooptar, co-

'h '. Neste último caso, corta-se o 'h'. Se a palavra erdeiro corresponsável. cosseno. 

seguinte começar com 'r' ou 's', dobram-se essas 

letras. 

Com os prefixos pre- e re- não se utilizará o hífen, preeleger, preexistência, reescrever, reedição. 
mesmo diante de palavras começadas por'e'. 

Nas formações em que o prefixo ou pseudopre- antirreligioso, antissemita, arquirrivalidade, au-

fixo terminar em vogal e o segundo elemento torretrato, contrarregra, contrassenso, extrasse-

começar por rou s, estas consoantes serão dupli- co, infrassom, eletrossiderurgia, neorrealismo, 

cadas e não se utilizará o hífen. etc. 

Não confunda as grafias das palavras autorretrato e porta-retrato. A primeira é composta pelo pre-
fixo auto-, o que justifica a ausência do hífen e a duplicação da consoante 'r: 'Porta-retrato: por outro 
lado, não possui prefixo: o elemento 'porta' trata-se de uma forma do verbo "portar". Assim, esse subs-

tantivo composto deve ser sempre grafado com hífen. 

Nas formações em que o prefixo ou pseudopre- antiaéreo, autoajuda, autoestrada, agroindus-

fixo terminar em vogal e o segundo elemento trial, contraindicação, infraestrutura, intraocular, 

começar por vogal diferente, não se utilizará o plurianual, pseudoartista, semiembriagado, ul-

hífen. traelevado, etc. 

Não se utilizará o hífen nas formações com os 
desarmonia, desumano, desumidificar, inábil, 

prefixos des- e in-, nas quais o segundo elemen- inumano, etc. 
to tiver perdido o "h" inicial. 

Não se utilizará o hífen com a palavra não, ao não violência, não agressão, não comparecimen-

possuir função prefixaI. to. 

Não se utiliza o hífen em palavras que possuem 
bicampeão, bimensal, bimestral, bienal, tridi-

mensional, trimestral, triênio, tetracampeão, te-
os elementos "bi': "tri'; "tetra'; "penta'; "hexa'; etc. traplégico, pentacampeão, pentágono, etc. 

Em relação ao prefixo hidro, em alguns casos Hidroavião e hidravião; hidroenergia e hidroe-

pode haver duas formas de grafia. nergia 

No caso do elemento sodo, o hífen será utilizado 
apenas quando houver função de substantivo (= sócio-gerente; socioeconômico 

de associado). 

15. EMPREGO DAS INICIAIS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

Durante alguns anos, o tópico não foi pedido em concursos, mas em 2012 passou a ser 

exigido novamente pela banca CESPE. Vale a pena conferir. 
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15.1 Usa-se a Inicial Maiúscula 

USA-SE A INICIAL MAIÚSCULA .... " EXEMPLOS .. 
Disse o Padre Antonio Vieira: 

"E star com Cristo em qualquer lugar, ainda que 
seja no inferno, é estar no Paraíso:' 

No começo de um período, verso ou citação direta. "A uriverde pendão de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 
Estandarte que à luz do sol encerra 

As promessas divinas da Esperança ... " 
(Castro Alves) 

No início dos versos que não abrem períoáo, é "Aqui, sim, no meu cantinho, ~endo rir-me 

facultativo o uso da letra maiúscula. o candeeiro, gozo o bem de estar sozinho ~ 
esquecer o mundo inteiro." 

Depois de dois pontos, não se tratando de cita- "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: 
ção direta, usa-se letra minúscula. 2uro, incenso, mirra:'(Manuel Bandeira) 

Nos antropônimos, reais ou fictícios. Pedro Silva, Cinderela, D. Quixote. 

Nos topônimos, reais ou fictícios. Rio de Janeiro, Rússia, Macondo. 

Nos nomes mitológicos. Dionísio, Netuno. 

Nos nomes de festas e festividadE's. Natal, Páscoa, Ramadã. 

Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais. ONU, Sr., V. Ex.'. 

Nos nomes que designam altos conceitos religio- Igreja (Católica, Apostólica, Romana), Estado, Na-
50S, políticos ou nacionalistas. ção, Pátria, União, etc. 

Esses nomes escrevem-se com inicial minúscula quando são empregados em sentido geral ou indeter-
minado:Todos amam sua pátria. 

15.1.1 Emprego facultativo de letra maiúscula 

EMPREGO FACULTATIVO I, EXEMPLOS 

- Rua da liberdade ou rua da Liberdade 
Nos nomes de logradouros públicos, templos e 

- Igreja do Rosário ou igreja do Rosário edifícios. 
- Edifício Azevedo ou edifício Azevedo 

15.2 Utiliza-se inicial minúscula 

USA-SE A INICIAL MINÚSCULA EXEMPLOS .. 

Em todos os vocábulos da língua, nos usos correntes. carro, flor, boneca, menino, porta, etc. 

- janeiro, julho, dezembro, etc. 
Nos nomes de meses, estações do ano e dias da se-

- segunda, sexta, domingo, etc. mana. 
- primavera, verão, outono, inverno 

- Percorri o país de norte asul e de leste aoeste. 
Nos pontos cardeais. - Estes são os pontos colaterais: nordeste, no-

roeste, sudeste, sudoeste. 
Quando empregados em sua forma absoluta, os 
pontos cardeais são grafados com letra maiúscula: 

-Nordeste (região do Brasil), Ocidente (europeu), 
Oriente (asiático) 
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15.2.1 Emprego facultativo de letra minúscula 

EMPREGO FACULTATIVO ... '., 
DE LETRÁ MINOSCULA 

EXEMPLOS 

- Crime e Castigo ou Crime e castigo 
Nos vocábulos que compõem - Grande Sertão: Veredas ou Grande sertão: veredas 

uma citação bibliográfica. 
- Em Busca do Tempo Perdido ou Em busca do tempo perdido 

Nas formas de tratamento e - Governador Mário Covas ou governador Mário Covas 

reverência, bem como em nomes - Papa João Paulo 11 ou papa João Paulo 11 

sagrados e que designam crenças - Excelentíssimo Senhor Reitor ou excelentíssimo senhor reitor 
religiosas. - Santa Maria ou santa Maria. 

- Português ou português 

Nos nomes que designam domí- - Línguas e Literaturas Modernas ou línguas e literaturas modernas 
nios de saber, cursos e disciplinas. - História do Brasil ou história do Brasil 

- Arquitetura ou arquitetura 

16. NOTAÇÓES LÉXICAS 

Para representar os fonemas, muitas vezes há necessidade de recorrer a sinais gráficos de

nominado,s notações léxicas. 

16.1 Emprego do Til 

TILH EXEMPLOS 

O til sobrepõe-se sobre as letras ae opara indicar vogal 
irmão, põe 

nasal. 

1. balão, corações, maçá 
Pode aparecer em sílaba 

2. ba lõezinhos, grã-fino 
1. Tônica 

2. Pretônica 
3. órg áo, bên çãos 

Outros exemplos: Capitães, limão, mamão, -
3. Átona bobão, chorão, devocões, põem, etc. 

Se a sílaba onde figura o til for átona, acentua-se grafi-
camente a sílaba predominante:Q~fãos, acó!dão 

-

16.2 Emprego doApóstrofo 

APÓSTROFO ('i - PODE SER USADO EXEMPLOS 

Indicar a supressão de uma vogal nos versos, por - esp'rança (esperança) 

exigências métricas. Ocorre principalmente entre - minh'alma (minha alma) 
poetas portugueses - 'stamos (estamos) 

- Olh'ele aí. .. (Guimarães Ro~a) 
Reproduzir certas pronúncias populares - Não s'enxerga, enxerido! (~eregrino Jr.) 

- copo d'água 
Indicar a supressão da vogal da preposição de em - estrela d'alva 
certas palavras compostas 

- caixa d'água 
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17. ABREVIATURAS 

Segundo a Enciclopédia Livre Wikipédia, abreviatura ou abreviação expressão ou frase, 
usada em geral na escrita, onde frequentemente se utiliza com um ponto final para se indicar que 
se trata de uma forma incompleta. Adj. é a abreviatura de adjetivo; máx., de máximo; V. Ex.a de Vos

sa Excelência; A/C e Ref. são abreviaturas de aos cuidados de e referência (fórmula usada em cartas 
comerciais). Eles criaram as abreviaturas no século XIX para poder se comunicar com facilidade. 

Desde o advento do manuscrito, a prática das abreviações (em sentido amplo) se vem incre
mentando. No passado, elas podiam ser consideradas mais ou menos estáveis e comuns (abrevia
turas) ou mais ou menos episódicas (abreViações). 

Em concursos, são pedidas como redação oficial. 

17.1 Lista de Abreviaturas 

a = are (5) 

A. = autor 

AA. = autores 

abro = abril 

A 

abrev. = abreviatura 

~ a.e. = antes de Cristo 

~ A.e. = anno Christi, no ano de Cristo, na Era 
Cristã 

ale, AIC = ao(s) cuidado(s) de 

acad. = academia 

AD. = aguarda deferimento 

~ aD. = anno Domini 

~ adj. = adjetivo 

~ adm.= administração 

~ aer. = aeronáutica 

~ agr., agrie. = agricultura 

~ AI. = Alameda 

~ alf. = alfabeto 

~ álg. = álgebra 

alm. = almirante 

alt., altit.= altitude 

alv. = alvará 

a.m. = ante meridiem (antes do meio-dia) 

anat. = anatomia 

~ ap. ou apart. = apartamento 

are. ou arcaic. = arcaico 

~ arqueol. = arqueologia 

~ arquit. = arquitetura 

~ arit. = aritmética 

art., arts. = artigo, artigos 

assem., assemb. = assembleia 

assoe. = associação 

astron. = astronomia 

át. = átono, átomo 

atte, (atte.) = atenciosamente 

atm. = atmosfera 

aum. = aumentativo 

autom. = automóvel, automobilismo 

Av. = avenida 

B 
B = Beco 

bel. = bacharel 

bibliogr. = bibliografia 

~ biogr. = biografia 

biofis. = biofísica 

~ bioq. = bioquímica 

~ boI. = botânica 

bras., brasil. = brasileiro 

btl. = batalhão 

c 
°C = grau centesimal, centígrado ou Celsius 

e.-alm. = contra-almirante 

cf = com, conta 

~ cle = conta-corrente 

~ capo = capital, capitão, capítulo 

~ caps. = capítulos 

Cel. = coronel 

cf. = confira ou confronte 

e.G.S. = centímetro, grama, segundo 

Cia. = companhia 
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ciênc. = ciência(s) 

círe.= círculo 

cit. = citação, citado(s) 

~ cI = centilitro(s) 

~ clim., climatol. = climatologia 

cm = centimetro(s) 

cód. = código 

~ col., cols. = coleção, coleções; coluna, colunas 

~ com. = comandante, comendador, comércio, 
comum 

comp. = companhia (militarmente) 

compl. = complemento 

cons., consel., conselh., consO = conselheiro 

~ conta aberta = cla 

~ cont. = contabilidade 

const. = construção, constituição 

cos.= cosseno 

cp. = compare 

~ créd. = crédito 

cronol. = cronologia 

cx. = caixa(s) 

D 
D. = distrito 

~ D. = Digno, Dom, Dona 

~ dag = decagrama(s) 

~ dai = decalitro(s) 

dam = decâmetro(s) 

d.e., D.e. = depois de Cristo 

DD. = Dignissimo, distritos 

dec. = decreto 

~ demog., demogr. = demografia 

~ dep., deps. = departamento, departamentos 

Dep. = deputado 

des. = desenho 

desc. = desconto(s) 

die. = dicionário 

dipl. = diploma 

~ dm = decímetro(s) 

~ doc., docs. = documento, documentos 

~ Dr. ou D.' = doutor 

~ Dra. ou D." = doutora 

Drs. ou D." doutores 

~ Dras. ou D:" = doutoras 

~ dz. = dúzia(s) 

E.C. = Era Crtisã 

~ ed. = edição 

~ ed., edif. = edifício 

E 

E., EE. = editor, editores 

~ ed., edue. = educação 

~ E.D. = espera deferimento 

e. g. = exempli gratia, por exemplo 

elem. = elemento 

eletr. = eletricidade 

eletrõn. = eletrõnica 

E.M. = em mão(s) 

Em '. = Eminência 

Emb., emb. = Embaixador 

embriol. = embriologia 

eng. = engenheiro, engenharia 

enol. = enologia 

Esc. = escola 

esp. = espanhol, especial, espécie 

equit. = equitação 

est. = estação, estado(s), estante(s), estrofe(s) 

Est. = estrada 

etc. = et cetera, e outras coisas, e os outros, e 
assim por diante 

ex. = exemplar(es), exemplo(s) 

Ex.' ou Exa. = Excelência 

Ex.mo ou Exmo. = Excelentíssimo 

F 
f. = feminino, folha, forma 

fac. = faculdade 

farmae. = farmacologia 

fase. = fascículo 

./' ~ fem. = feminino, feminismo 

~ ff., fl., foI.; fs., fols. = folha; folhas 

~ fg., figo = figura 

filat. = filatelia 

filol. = filologia 

filos. ou fil. = filosofia 

fis. = física 

fisiol. = fisiologia 

folel. = folclore 

foI. = fotografia, fotógrafo 

fr. = francês, frase, fruto 

~ Fr. = frei 

~ fs. = fac-símile 



DUDA NOGUEIRA 62 
FONÉTICA ................................................................. 

G 
~ g = grama(s) 

~ G/P = ganhos e perdas 

gal., gen. = general 

~ genét. = genética, genético 

~ gên. = gênero(s) 

~ geom. = geometria 

gír.=gíria 

G.M.T = Greenwich Meridian Time - ~ora do 
meridiano de Greenwich 

~ gramo = gramática 

~ gr. = grão (peso), grátis, grau, grego 

~ h = hora(s) 

~ ha = hectare(s) 

hab. = habitante(s) 

H 

h.c. = honoris causa, por honra, honoraria
mente 

hip. = hipismo 

hist. = história 

histol. = histologia 

~ hl = hectolitro(s) 

~ ib. = ibidem (no mesmo lugar) 

~ ido = idem, o mesmo, do mesmo autor 

~ i.e. = id est, isto é 

~ II.m, = Ilustríssima 

II.~o = Ilustríssimo 

impr. = imprensa 

~ índ. = índice 

~ inf. = inferior, infantaria, infinito 

informo = informação 

Ir. = Irmão, Irmã 

~ Jr. = júnior 

~ juro = jurídico 

~ just. = justiça 

°K = grau(s) Kelvin 

kg = quilograma(s) 

km = quilômetro(s) 

J 

K 

km' = quilômetro(s) quadrado(s) 

km/h = quilômetro(s) por hora 

kV = quilovolt(s) 

kVA = quilovolt(s)-ampere(s) 

kw, kW = quilowatts 

L 
~ 1= litro(s) 

~ 1., liv., livr. = livro 

Ib. = libra, libra-peso 

L. = Largo 

lat. = latitude, latim 

lég., légs. = légua, léguas 

leg., legisl. = legislação 

Lt.da, Ltda. = limitada (comercialmente) 

lit, liter. = literatura 

log., logar. = logaritmo 

lóg. = lógica 

long. = longitude 

m. = mês, meses 

m = metro(s) 

M 

m' = metro(s) quadrado(s) 

m3 = metro(s) cúbico(s) 

m ou min = minuto(s) 

Maj., maj. = major 

Mal. = marechal 

mal. = matemática 

mec. = mecânica (ciência) 

medo = medicina 

méd. = médico 

~ méd.vet. = médico veterinário 

~ mg = miligrama(s) 

memo., memor. = memorando 

~ mel. ou meteoro = meteorologia 

metal. = metalurgia 

m/p = meses de prazo 

m/ = meu(s), minhas(s) 

• mil. = militar, milênio 

• minero = mineração, mineralogia 

~ mil., mitol. = mitologia 

ml = mililitro 

Mlle = mademoiselle (senhorita) 

~ mm = milímetro(s) 

~ mm' = milímetro(s) quadrado(s) 

mm 3 = milímetro(s) cúbico(s) 
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~ MM. = meritíssimo 

~ M., mun.; MM. = município; municípios 

~ mme. = madame (senhora) 

~ mob. = mobiliário 

modo = moderno, modernismo, modismo, modo 

Mons. = monsenhor 

~ morf, morfol. = morfologia 

~ m/s = metro por segundo 

~ MTS = metro, tonelada, segundo 

mus. = museu, museologia 

~ mús. = música 

~ mV = milivolts 

N 

~ n. = nome, número(s) 

N. = Norte 

~ N. da E. = nota da editora 

N. da R. = nota da redação/do redator 

~ N. do A. = nota do autor 

N. do E. = nota do editor 

~ naCo = nacional 

náut. = náutica 

• N.E. = Nordeste 

N°. = Noroeste 

~ N. S. = Nosso Senhor 

N.5r'. = Nossa Senhora 

. ~ N.T. = Novo Testamento, nota do tradutor 

~ num. = numeral 

núm., nO = número 

~ O=Oeste 

~ 0/= ordem 

ob. = obra(s) 

obs. = observação 

o 

~ odont., odontol. = odontologia 

of. = oficio, oficial 

ópt. = óptica 

~ org., organizo = organização 

oz = onça(s) peso(s) 

p 

~ p/ = para 

p., pp. = página(s) (ABNT) 

pág., págs. = página(s) 

paI. = palavra(s) 

ORTOGHAFIA 

FONÉTICA 

par. = parônimo, parte 

pat. ou patol. = patología 

~ P.B. = peso bruto 

~ PC = personal computer, computador pessoal 

~ pc. = pacote(s) 

pç., pça = peça(s) 

P.D. = pede deferimento 

~ Pe. = padre 

~ perf. = perfeito 

p. ex. = por exemplo 

~ pg. = pago, pagou 

Ph.D. = Philosophiae Doctor (doutor em filo
sofia) 

poét. = poética, poético 

~ pol. = polegada(s) 

~ polít. = política, político 

~ pl.= plural 

~ P.L. = peso líquido 

p.m. = post meridiem (depois do meio-dia), 
post mortem (depois da morte) 

porto = português 

~ p.p = próximo passado; por procuração 

• pq = porque 

~ proc. = processo, procuração, procurador 

~ prod. = produção 

~ Prof., prof. = professor 

Profa., profa, Prof.'. = professora 

Profas., profas, Prof.". = professoras 

~ Profs., profs. = professore, 

~ pron. = pronome, pronominal 

P.S. = post scriptum (depois de escrito, pós
-escrito) 

psic., psican. = psicanálise 

~ psicol. = psicologia 

pt= ponto 

Q 
~ ql. = quilate(s) 

Q.G. = quartel-general 

~ quím. = química 

R 

R. = Rua 

~ Rdv. = Rodoviária 

~ ref. = referência, referente 

reI., relat. = relatório 
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Relg. ou ReI. = religião ~ 5.5". = Suas Senhorias 
~ rem.te, Remte. = remetente ~ sta. = santa 
~ res. = residência sto. = santo 

Rep. '" República suc. = sucessor(es) (comercialmente) 
Ret. '" retórica ~ S.w. '" Sudoeste 

~ rev. = revista 
~ Revmo. ou Rev.mo 

'" reverendíssimo 
T 

rg., reg. '" registro 
t '" tonelada(s) 

~ t., tt. = termo, termos 
Rod. '" Rodovia 

~ T., Trav. = Travessa 
rpm = rotação por minuto 

~ tb.=também 
rps = rotação por segundo 

teat. = teatro 
~ r.s.v.p. ou RSVP = (do francês repondez síl vous 

plait)- responda por favor ~ técn. = técnica 

Rtn. = qetorno ~ tecn., tecnol. = tecnologia 

tel., tele. = telefone 
S Ten., ten. = tenente 

~ s. '" segundo (horário) teol. = teologia 
~ S. = São, Santo(a), Sul terapêut. = terapêutica 
~ S.A., SIf>, = Sociedade Anônima tes.= tesoureiro 
~ S.A. = Sua Alteza; SS.AA. = Suas Altezas tip., tipogr. = tipografia 

s.d., s/c = sem data, sine die (sem dia marcado) tit. = título 
~ S.Em'. = Sua Eminência tono = tonel, tonéis 
~ S.Em". = Suas Eminências topogr. = topografia 
~ S.Ex'. = Sua Excelência trad. '" tradução, traduzido 
~ S.Ex". '" Suas Excelências transp. = transporte 
~ sarg. = 3argento trig., trigon. = trigonometria 
~ se., SCS. = saco, sacos trim. = trimestre(s) 

S.E. = Sudeste, ~ turismo = turismo 
~ sec., secr. '" secretaria, secretário, secretária 
~ sée., sécs. = século, séculos U 

~ seç. = seção ~ u.e. = uso externo 

~ seg., segs., 55. = seguinte, seguintes 
~ uno '" unidade, uniforme 

~ sem. semana(s), semelhante(s), semestre(s) univ., univers.= universidade 

~ sem., semin. = seminário 
~ uso = usado(s), usa-se 

~ ser. = série V 
~ Símb. = 3ímbolo V. = verbo, você 
~ soe. = scciedade (comercialmente) ~ V, v = volt(s) 
~ Sociol. = sociologia V.=Vila 

5.0. = Sudoeste V.A. '" Vossa Alteza 

5.0.5. = (do inglês Save Our Souls) sinal de socor- ~ v.-alm. = vice-almirante 
ro ~ V.Em'. = Vossa Eminência 

~ Sr. = senhor ~ V. Em". = Vossas Eminências 
~ Sr'. ou Sra.= senhora V.Ex'. = Vossa Excelência 
~ Sr". ou Srta = senhoras ~ V.Ex". '" Vossa Excelências 
~ Srs. = senhores vet., veter. = veterinária 
~ Sr. t, = ser horita ~ v.g. = verbi gratia (por exemplo) 
~ S.Revm

,. = Sua Reverendíssima ~ V.M. = Vossa Majestade; 
~ S.Revm

". = Suas Reverendíssimas ~ VV.MM. Vossas Majestades 
~ 5.5'. = Sua Senhoria ~ V.Revm'. =·Vossa Reverendíssima 
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~ V.Revm". = Vossas Reverendíssimas 

~ vol., vols. = volume, volumes 

~ vS. = versus(contra) 

~ 'V.S. = Vossa Santidade 

~ V.S'. = Vossa Senhoria 

~ V.S". = Vossa Senhorias 

w 
~ W =watt(s) 

18. SIGLAS 

ORTOGRAFIA 
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W.c.= (water-closet) banheiro 

x 
x = primeira incógnita (em Matemática) 

z 
z = terceira incógnita (em Matemática) 

zool. = zoologia 

zootec. = zootecnia 

Sigla éo nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos (normalmente os princi
pais) que compõem o nome de uma organização, uma instituição, um programa, um tratado, 
entre outros. 

Em concursos, são pedidas em redação oficial. 

CRITÉRIOS :. EXEMPLOS ,;.; 

Deve-se citar apenas siglas já existentes ou consagra-
das; a sigla e o nome que a originou são escritos de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
maneira precisa e completa, de acordo com a conven- ECT (e não EBCT) 
ção ou designação oficial. 

Quando mencionadas pela primeira vez no .texto, A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é a 

deve-se escrever primeiramente a forma por extenso, universidade mais antiga do Brasil. 

seguida da sigla entre parênteses, ou separada por A Universidade Federal do Paraná - U FPR é a 
hífen. universidade mais antiga do Brasil. 

Não são colocados pontos intermediários e ponto fi- Associação Paranaense de Reabilitação - APR (e 
nal nas siglas. não A.P.R.) 

Siglas com até três letras são escritas com todas as le- ONU - Organização das Naçôes Unidas 

tras maiúsculas. IML - Instituto Médico Legal 

Siglas com quatro letras ou mais devem ser escritas 
BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico 

com todas as letras maiúsculas quando cada uma de 
suas letras ou parte delas é pronunciada separada- Masp - Museu de Arte de São Paulo 
mente, ou somente com a inicial maiúscula, quando 

1:mbrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa formam uma palavra pronunciável. 
Agropecuária 

Deve-se manter com maiúsculas e minúsculas as si-
CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa (para 

glas que originalmente foram criadas com essa estru-
diferenciá-lo de CNP - Conselho Nacional do 

tura para se diferenciarem de outras, independente-
Petróleo). 

mente de seu tamanho. 

No caso de siglas de origem estrangeira, deve-se ado-
tar a sigla e seu nome em português quando houver ONU - Organização das Naçôes Unidas 
forma traduzida, ou adotar a forma original da sigla 

FAO - Organização das Nações Unidas para a estrangeira quando esta não tiver correspondente em 
português, mesmo que o seu nome por extenso em Alimentação e Agricultura. 

português não corresponda perfeitamente à sigla. 

Deve-se adicionar a letra s (sempre minúscula) para 
O trabalho das ONGs vem repercutindo cada 

indicar o plural das siglas somente quando a concor- vez mais na sociedade. 
dância gramatical assim o exigir. 
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18.1 Lista de siglas 

A Adjetivo PB 

ABNT Associação Brasileira de Normas Téc- POT 
nicas 

, 

AC Acre PFL 

-
AL Alagoas PGPF 

" 
AM Amazonas PI 

AP Amapá PMOB 

B Base PR 

BA Bahia PSOB 

CE Ceará PT 

DF Distrito Federal RAE 
1----

ES Espírito Santo RFP 

FE Formação Esporádica RJ 

FI Formação Institucionalizada RN 

GO Goiás ' RR 

GT Gramática Tradicional RR 

MA Maranhão RS 
" 

MG Minas Gerais S 

MS Mato Grosso do Sul ',se, ", 

"MT Mato Grosso SE' 

Nb ,', Nome base SP 

NURC Norma Urbana Culta TV 

P Produto TO 

PA Pará V 

PE Pernambuco 
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Paraíba 

Partido Democrático Trabalhista 

Partido da Frente Liberal 

Projeto de Gramática do Português 
Falado 

Piauí 

Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro 

Paraná 

Partido Social Democrático Brasileiro 

Partido dos Trabalhadores 

Regra de Análise Estrutural 

Regra de Formação de Palavras 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Regra de Redundância 

Roraima 

Rio Grande do Sul 

Substantivo 

Santa Catarina 

Sergipe 

São Paulo 

Televisão 

Tocantins 

Verbo 

-
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19. EXERCÍCIO 

01. Não sei __ , até hoje, ninguém foi __ des

ses papéis extraviados. 

a) por quê - atraz 

b) por que - atrás 

c) porque - atrás 

d) por que - atraz 

e) porque - atrás 

02. __ você brinca? __ ? Ora, ___ me agrada. 

A experiência ___ passei, foi desagradável. 
Depois você saberá o ____ o 

a) Porque - Porquê - porque - porque - por 
que 

b) Por que - Porquê - porque - porque -
porque 

c) Por que - Porquê - porque - porque -
porquê 

d) Porque - Porque - por quê - porque -
porque 

e) Por que - Por quê - porque - por que -
porquê 

03. Em que opção a frase está gramatical
mente correta? 

a) Ela não foi ao encontro por que estava 

ocupada com os relatórios da empresa. 

b) Ela não foi ao encontro porquê estava 
ocupada com os relatórios da empresa. 

c) Ela não foi ao encontro porque estava 

ocupada com os relatórios da empresa. 

d) Não foi ao encontro por que? 

e) Não foi ao encontro porquê? 

04, Qual alternativa está incorreta? 

s) A seleção brasileira tem jogado muito 
mal. 

b) Deve-se cortar o mal pela raiz. 

c) O mal desempenho da aluna foi muito 
criticado. 

d) A menina caiu de mau jeito. 

e) A carne podre cheirava mal. 

OS, (FCC - 2012 - TST - Técnico Judiciário 

- Segurança Judiciária) O elemento em 

destaque está empregado corretamente na 
frase: 

a) O desempenho de um mau aluno deixa a 

desejar. 

b) Um mal professor não é capaz de incenti
var os alunos. 

c) O aluno respondeu mau aos questiona

mentos do professor. 

d) O mau desse curso reside na falta de bi
bliotecas. 

e) O curso presencial foi mau recebido pe
los alunos. 

06. (CESPE - CBM-DF - Bombeiro - Militar 

Operacional) A palavra "catorze" poderia 

ser corretamente grafada da seguinte forma: 
quatorze. 

: ) Certo ( ) Errado 

07. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia 

- Técnico Científico) O termo "percentual" 

equivale a percentil. 

I ) Certo ( ) Errado 

08, (CESGRANRIO - 2012 - Petrobrás - Téc

nico de Contabilidade) Alguns substantivos 

grafados com ç são deri';ados de verbos, 

como produção, redução, desaceleração, 
projeção. 

Os verbos a seguir formam substantivos 

com a mesma grafia: 

a) admitir, agredir, intuir 

b) discutir, emitir, aferir 

c) inquirir, imprimir, perseguir 

d) obstruir, intervir, conduzir 

e) reduzir, omitir, extinguir 

09. (CESGRANRIO - 2012 - Petrobrás - En

genheiro Agrônomo - Júnior) Um profes

sor de gramática tradicional, ao corrigir uma 

redação, leu o trecho a s-:eguir e percebeu 

algumas inadequações gramaticais em sua 
estrutura. 
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Os grevistas sabiam o porque da greve, 

mas não entendiam porque havia tant'! 

repressão. 

O professor corrigirá essas inadequações, 

produzindo o seguinte texto: 

a) Os grevistas sabiam o por quê da greve, 

mas niio entendiam porque havia tanta 

repressão. 

b) Os gre';istas sabiam o porque da greve, 

mas não entendiam porquê havia tanta 
repressão. 

c) Os gre\fistas sabiam o porquê da greve, 

mas n2:o entendiam por que havia tanta 

repressão. 

d) Os gre .. 'istas sabiam o por que da greve, 

mas não entendiam porque havia tanta 
repressão. 

e) Os grevistas sabiam o porquê da greve, 

mas não entendiam porquê havia tanta 
repressão. 

10. (FCC - 2012 - Prefeitura de São Paulo 

- SP - Auditor Fiscal do Município) A única 

frase que, do ponto de vista semântico, NÃO 

está comprometida é: 

a) Há muito tempo o rapaz está submerso; 

se ele demorar mais para imergir, pode 

correr perigo de morte. 

b) Nunca vi uma chuva que não dá um mi

nuto de trégua; essa intermitência me 
angustia. 

c) Distratava tanto a cunhada, que ela dei
xou de visitá-los. 

d) Quando o temporal se anunciou, man

dou arrear o cavalo e partiu imediata

mente. 

e) Delatou a pupila há meia hora, por isso 
não está enxergando bem. 

"«;TJ<" GABAIUTO .' ... :: / .: ... .... : 

1 B 2 E 3 C 4. C 5 A 

6 C 7 E 8 D 9 C 10 D 
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20. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRT 16/2014) ... ele, não obstan
~, também orquestra componentes cívicos 
básicos, identidades sociais importantes, va
lores culturais profundos e gostos individuais 
singulares. O seu maior ~ foi o de ensinar 
democracia. 

Mantêm-se as relações de sentido esta
belecidas no contexto substituindo-se, 
no segmento acima, 

a) singulares por quaisquer. 

b) não obstante por por conseguinte. 

c) orquestra por articula. 

d) papel por propósito. 

e) ensinar democracia por democratizar
-se. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Orques
trar (no sentido figurado - muito exigido nas 
últimas provas) significa coordenar, harmoni
zar e dirigir. São sinônimos: enumerar, relil
cionar, apresentar. 

Alternativa "a" - Gostos singulares são 
gostos exclusivos, distintos e não quaisquer 
gostos. 

Alternativa "b" - Oposição e conclusão, 
respectivamente. 

Alternativa "d" - Papel está no sentido 
de ação, de colaboração, enquanto propósito 
significa ideal, objetivo. 

Alternativa "e" - Ensinar a alguém e de
mocratizar a si próprio: o sentido é alterado. 

02. (FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor) Assi
nale a alternativa em que o sinônimo da pa
lavra sublinhada está indicado corretamente. 

a) " ... e mais especificamente no Brasil ... " / re
gionalmente. 

b) " ... se mostrasse alguma tendência para a 
tirania ... " / desonestidade. 
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c) "Morus prescrevia dois escravos para cada 
família ... " / recomendava. 

d) "Platão imaginou uma república idílica ... " / 

democrática. 

e) ': . .pensadores imaginaram um futuro !!.: 
~ ... "/divino. 

COMENTÁRIOS 

Questão de ortografia. Como você está 
treinando, é viável consultar dicionário para 
aumentar o vocabulário. Indico este Online: 
http://www.dicio.com.br/ 

Alternativa "c": correta - Muito cuida
do para não confundir sinônimo com antôni
mo. Na hora da prova, é normal o nervosismo 
e a falta de atenção. 

Sinônimo: é o nome que se dá a palavras 
que tenham significados idênticos ou se
melhantes. 

Antônimo: palavra que possui sentido 
oposto ao de outra palavra. 

Na alternativa C: prescrever é ação da
quele que fez uma recomendação ou uma 
ordenação; que receitou alguma coisa. 

Alternativa "a": especificamente = De 
maneira específica: preciso que me explique 
especificamente este assunto. / regional
mente = Que pertence a uma região: escola 
regional, exposição regional. 

Alternativa "b": tirania = Em que há ou 
denota violência; opressão: não se consegue 
compreender quando se recorre à tirania. / 
desonestidade = Ausência de honestidade; 
falta de sinceridade; particularidade da pes
soa desonesta; má-fé; ação, comportamento 
e dito que se opõem à moral ou ao pudor. 

Alternativa "d": idílica = O resultado 
de uma fantasia (sonho ou imaginação); de
vaneio ou utopia. / democrática = ligado à 

democracia (governo em que o poder é exer
cido pelo povo). 

Alternativa "e": redentor = Que redime 
/ divino = Pertencente a Deus; proveniente 
de Deus: a misericórdia divina. 

ORTOGRAFIA 

FONÉTICA 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) A porta aberta, você dava 

logo de cara com um azulejo na pa
rede: "Aqui mora um solteiro feliz". 

Uma pitada de humor com um toque 
popular. Essa graça espontânea que a 
tudo dá gosto. Do contrário, a vida é 
só enfado e mormaço. Era de fato um 
solitário. Precisava de ser só. Nisso, 

sua personalidade era feita de uma 

peça só. Incapaz de simulação, ou 
até, em certos casos, de uma ponta 
de hipocrisia que se debita à polidez 
social. (. .. ) 

(Adaptado de: Otto Lara Resende. 
Bom dia para nascer: crônicas publi

cadas na Folha de S.Paulo. São Paulo: 

Cia. Das Letras, 2011, p. 259 e 260) 

03. (FCC - Técnico Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRT 12/2013) Do contrário, a vi
da é só !,nfado e mormaço. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

A palavra empregada no texto que tem o 
mesmo sentido da grifada na frase acima 
é: 

pedantismo. 

simulação. 

tédio. 

recato. 

emoção. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Sinôni

mos de enfado: aborrecime.!2!2, ~as~ 
!2, amofinação, chateaçª-Q,ma~ada, tédio e 
zang..'! 

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

Alternativa "b" - Ação ou efeito de si
mular; fingimento, disfarce, dissimulação. 

Alternativa "d" - Cautela, resguardo, 
prudência. 
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Alternativa "e" - Abalo moral ou afetivo; 
perturbação, geralmente passageira, provo
cada por algum fato que afeta o nosso espíri
to (boa ou má notícia, surpresa, perigo. 

04. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013) O estilo é o modo 

E~!:!!.~J.~ com que um compositor organiza 
suas <:2...n.c:~eS2..~~ e fala a linguagem de sua 
arte. De acordo com o contexto, os elemen
tos grifados na frase acima têm, respE;ktiva
mente, o sentido de: 

a) especial- inspirações 

b) oculto - composições 

c) singular - ideias 

d) habitual - percepções 

e) privativo - influências 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Parti
cular é que pertence exclusivamente a certas 
pessoas ou coisas. Individual, pessoal. Assim 
sendo, é particular. / A palavra concepções 

significa conhecimentos, ideias, opiniões, ou 
seja, ideais. 

Alternativa "a" - Não são inspirações. 

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

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

Alternativa "e" -Influências não são con
cepções. 

05. (FGV - 2013 - AL-MT - Assistente So
cial) Nas alternativas abaixo foram coloca
das algumas palavras do texto acompanha
das de definições do dicionário. Assinale a 
alternativa em que a definição dada nã,Ç! cor
responde ao termo selecionado. 

a) "desenvolvimento de remédios e terapias" / 
tratamento de doentes. 

b) "provocaram sequelas irreversíveis" / ano
malia consequente a uma moléstia, da 
qual deriva direta ou indiretamente. 

lU 

c) "a medicina ainda não encontrou leniti:. 

vos" /aquilo que soluciona um problema 
~-uma dificuldade. 

d) "Usá-los ou não é um falso cIj!r;.'!29.." / ne
cessidade de escolha entre duas saídas 
contraditórias. 

e) " ... emprego de cobaias em laboratários" 
/ qualquer animal ou pessoa que se usa 
em experimentos científicos. 

COMENTÁRIOS 

Questão de ortografia (semântica). Se ne
cessário, consulte o dicionário. Em caso de pa
lavra desconhecida, anote o significado para 
fixar, só assim aumentará seu vocabulário. 

Alternativa "c": correta - Lenitivos signi
fica algo ou aquilo cujas propriedades ame
nizam dores ou contém características laxati
vas: um certo lenitivo ajudaria muito nesta si
tuação; algo ou aquilo que abranda, ameniza 
ou acalma. adj. Figurado. Algo ou aquilo que 
causa alívio e/ou acalma; calmante: medica
mento lenitivo. 

Nada indica que solucione um problema 
ou dificuldade. 

Comparemos os sinônimos mencionados 
na questão com os significados (em itálico) 
no dicionário Online de português. 

Alternativa "a" - !!!ER!a.~ / tratamento 
de doentes = tratamento das doenças, tera
pêutica (pop). 

Alternativa "b" - sequelas / anomalia 
consequente a uma moléstia, da qual deriva 
direta ou indiretamente = complicação mais 
ou menos tardia de uma doença, doença con

secutiva. 

Alternativa "d" - dilema / necessidade 
de escolha entre duas saídas contraditórias 
= argumento composto de duas proposições 
contraditórias; no sentido figurado: situação 
embaraçosa que apresenta somente duas 
soluções, ambas difíceis ou inconvenientes, o 
que gera perplexidade para uma opção. 

Alternativa "e" - cobaias / qualquer ani
mai ou pessoa que se usa em experimentos 
científicos = no sentido figurado: assunto, 
objeto de experiência: servir de cobaia. 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA 
QUESTÃO 

Pintor, gravador e vitralista, Marc 

Chagall estudou artes plásticas na 
Academia de Arte de São Petersburgo. 

Seguindo para Paris em 1970, ligou-se 

aos poetas Blaise Cendrars, Max Ja
cob e Apollinaire - e aos pintores De

launar, Modigliani e La Fresnay. 

A partir daí, trabalhou intensa
mente para integrar o seu mundo de 

reminiscências e fantasias na lingua

gem moderna deri,:,a..2.ê. do fauvismo 
e do cubismo.( .. .) 

(Adaptado de: educação.uol.com. 
br/biografias/marc-chagall.html) 

06. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-RO/2013) Para manter as rela
ções de sentido e a correção gramatical do 

texto, o termo derivada (2° parágrafo) NÃO 
pode ser substituído por: 

a) provida. 

b) advinda. 

c) proveniente. 

d) originária. 

e) oriunda. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: "a" - Provida: que tem 

abundância de tudo quanto é necessário, não 

possui valor de procedente, de derivada. 

b) Derivada = advinda. 

c) Derivada = Proveniente. 

d) Derivada = originária. 

e) Derivada = oriunda: proveniente, pro
cedente, natu ral. 

07. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-RO/2013) ... para integrar o seu 
mundo de reminiscência~ e fantasias ... 

Traduz corretamente o sentido do termo 
destacado acima: 

a) projeções. 

b) lembranças. 

c) ilusões. 

d) pesares. 

e) delírios. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (8) - Reminiscência: 

Aquilo de que se recorda; LEMBRANÇA; RECOR
DAÇÃO. 

a) Importância, destaque. 

c) Ideia ou opinião errada. 

d) Arrependimento, remorso. 

e) Estado mental em que a pessoa tem 
ideias que não se ajustam à realidade, ou alu
cinações que a deixam desnorteada. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA 
QUESTÃO 

Há um dispositivo no Código Civil 

que condiciono a edição de biografias 
à autorização do biografado ou des

cendentes. As consequências da nor

ma são negativas. Uma delas é a im

possibilidade de se registrar e deixar 

para a posteridade a vida de perso

nagens importantes na f:Jrmação do 
país, em qualquer ramo de atividade. 

Permite-se a interdição de registros de 

época, em prejuízo dos historiadores 

e pesquisadores do futuro. 

Dessa forma, tem sido sonegado, 
por exemplo, o relato da vida do po

eta Manoel Bandeira e dos escritores 

Mário de Andrade e Guimarães Rosa. 
Tanto no jornalismo quanto na litera

tura não pode haver censura prévia. 
Publicada a reportagem (ou biogra

fia), os que se sentirem atingidos que 

recorram à justiça. É preciso seguir o 

padrão existente em muitos países, 
em que há biografias "autorizadas" e 
"não autorizadas". ( .. .) 

O Globo, 23/9/2013 (com adapta
ções). 
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08. (Cespe - Técnico - MPU/2013) A palavra 
"sonegado" está sendo empregada com o 
sentido de reduzido, diminuído. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÃRIOS: 
, . , -', 

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

TEXTO PARA A PRÓXIMA 
QUESTÃO 

Uma legislação que tenha hoje 
70 anos de vigência entrou em vi
gor rr.uito antes do lançamento do 
primeiro computador pessoal e do 
início da histórica revolução imposta 
pela tecnologia digital. Isso não seria 
problema se esse não fosse o caso da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), destinada a regular um dos uni
versos mais impactados por esta re
volução, o das relações trabalhistas. 

Instituída por Getúlio Vargas para 
outro Brasil - ainda agrário, com in
dústria e serviços incipientes -, a CLT 
tem si10 defendida por sindicatos em 
nome da "preservação dos direitos do 
trabalhador".(. .. ) 

O Globo, Editorial, 22/8/2013 
(com adaptações). 

09. (Cespe - Técnico - MPU/2013) A palavra 
"incipientes" está empregada com o sentido 
de dependentes de tecnologia estrangeira. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - Incipiente: alguém ou aí~uma 
coisa que está no começo, algo inicial, prin
cipiante. 

Observação: seu homônimo homófono, 
insipiente, significa ignorante, simplório, tolo. 

10. (CESGRANRIO - Técnico Bancário
-Banco da Amazônia/2013) Palavras como 
regulação e emissão, embora provenham 

igualmente de verbos (regular; emitir), apre
sentam uma divergência de grafia em sua 
terminação. É grafada com -ção a palavra 
criada a partir do verbo 

a) omitir 

b) competir 

c) permitir 

d) conceder 

e) converter 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - compe-
tição. 

Alternativa "a" - omissão. 

Alternativa "c" - permissão. 

Alternativa "d" - concessão. 

Alternativa "e" - conversão. 

11. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário 
Municipal - Campinas/SP) Em relação ao 
trecho: "Ao contrário do que os céticos fre
quentemente afirmam, os argum~a fa
vor do livre comércio são sólidos.", retirado 
do primeiro parágrafo, assinale a alternativa 
que apresenta um sinônimo para a palavra 
destacada. 

a) opositores 

b) oportunistas 

c) adversários 

d) críticos 

e) descrentes 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Cético: 
Aquele que mostra ceticismo (1 e 2) em re
lação a algo ou alguém. Ceticismo: incredu
lidade, descrença, falta de confiança ou de 
convicção. 

Alternativa "a" - Que se opõe, oponen-
te. 

Alternativa "b" - Que aproveita as opor
tunidades. 

Alternativa "c" - Que se opõe, que (se) 
antagoniza com. 
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Alternativa "d" - Que encerra crítica, 
análise, julgamento; que analisa (obra, atitu
de, evento) segundo certos critérios. 

12. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal - Campinas/SP) De acordo com o 
contexto, assinale a alternativa que apresen

ta erro ortográfico. 

a) O homem expiou caro o seu crime. 

b) A crise financeira no País é iminente. 

c) A multa foi infligida aos infratores. 

d) A mudança na diretoria não sortiu ne

nhum efeito. 

e) O prefeito teve seu mandato cassado por 
desviar a verba que era destinada à edu

cação. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" - Surtir: 
Ter por resultado ou consequência. Assim 
sendo, a forma correta é SURTIU, no pretérito 

perfeito do indicativo. 

Alternativa "a" - Expiar: remir, reparar 
(culpa ou falta); purificar-se de (culpa ou fal

ta). 

Alternativa "b" - Iminente: Que está 
prestes a acontecer (perigo iminente); IME

DIATO; PRÓXIMO. 

Alternativa "c" - Infligir: impor ou fazer 
incidir (pena, castigo, sofrimento etc.) sobre. 

Alternativa "e" - Cassado: anulado; 
mandato: Autorização dada por uma pessoa 
a outra para agir em seu nome; PROCURA

çÃO; DELEGAÇÃO. 

13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2013) O sentido de marmóreo 
(adjetivo) equivale ao da expressão de már
more. Assinale a alternativa contendo as ex
pressões com sentidos equivalentes, respec
tivamente, aos das palavras ígneo e pétreo. 

a) De corda; de plástico. 

b) De fogo; de madeira. 

c) De madeira; de pedra. 

d) De fogo; de pedra. 

e) De plástico; de cinza. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Marmóreo: 

feito de mármore. 

- fgneo: referente ou próprio do fogo. Eli

minadas a, c e e. 

_ Pétreo: referente ou próprio da pedra. Eli

minada b. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

Sem querer estereotipar, mas já estereoti
pando: trata-se de um ser cujas interações so
ciais terminam, 99% das vezes, diante da per

gunta "débito ou crédito?". 

14. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2013) Nesse contexto, o verbo 

estereotipar tem sentido de 

a) considerar ao acaso, sem premeditação. 

b) aceitar uma ideia mesmo sem estar con-
vencido dela. 

c) adotar como referência de qualidade. 

d) julgar de acordo com normas legais. 

e) classificar segundo ideias preconcebidas. 

COMENTÁRIOS 

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

gJ.! inadequadas etc. 

Alternativa "a" - Eliminada por não ser 

sem premeditação. 

Alternativa "b" - Não há relação com 

aceitar ou não. 

Alternativa "c" - Não só qualidade. 

Alternativa "d" - Não é de acordo com 

as normas legais. 

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa 
que preenche, correta e respectivamente, as 
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lacunas do trecho a seguir, de acordo com a 
norma-pad rão. 

Além disso, certamente entre nós 
______ do fenômeno da corrupção e das 
fraudes. 

a) a ... concenso ... acerca 

b) há ... consenso ... acerca 

c) a ... concenso ... a cerca 

d) a ... consenso ... há cerca 

e) há ... consenço .. , a cerca 

COMENTÁRIOS 

Alternativa uh": correta 

Há = existe. Eliminadas alternativas a, c e 
d. 

Consenso: concordãncia de ideias, de 
opiniões. Eliminada e. 
Acerca: a respeito de, com relação a. 

Dica 

Há cerca de: tempo decorrido. 

A cerca de ou cerca de: aproximadamen
te, mais ou menos. 

Acerca: a respeito de. 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) é o melhor exemplo de que a 
reforma do Poder Judiciário não es
tá estagnada. Dez anos atrás, época 
em que ainda se discutia a criação 
do conselho, ao qual cabia o et!íte: 
~aórgão de controle externo do 
Judiciário", a existência de um ór
gão nesses moldes, para controlar a 
atuação do Poder Judiciário, gerava 
polêmica.(. .. ) 

Folha de S.Paulo, Editorial, 
7/4/2013 (com adaptações). 

16. (Cespe - Técnico - Administração 
MPU/2013) O vocábulo "epíteto" introduz 
uma expressão que qualifica e explica a fun
ção do CNJ. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Resposta: (Anulada) - Epíteto: palavra 
ou expressão com que se qualifica alguém, 
positiva ou negativamente; alcunha; apelido; 
cognome: 

". Fonte: Dicionário Digital Aulete. 

No texto, o CNJ é citado e adjetivado logo 
no início; em seguida eita como poderia, 
também, ser definido: órgão de controle 
externo do Judiciário. 

17. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas linguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 

A parte da natureza varia ao in
finito. Não há, no universo, duas coi
sas iguais. Muitas se parecem umas 
às outras, mas todas entre si diversi
ficam. Os ramos de uma só árvore, 
as folhas da mesma planta, os tra
ços da polpa de um dedo humano, 
as partículas do mesmo pó, as raias 
do espectro de um só raio solar ou 
estelar. Tudo assim, desde os astros 
no céu, até os micróbios no sangue, 
desde as !]ebulosas no espaço até 
as gotas do roeio na relva dos pra
dos.(. .. ) 

Ruy Barbosa. Oração aos moços. 
Internet: <http://home.comcast.net> 
(com adaptações). 

A palavra "nebulosas" é empregada, no 
texto, com função adjetiva, podendo ser 
substituída por obscuros, enigmáticas. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Nebulosa ~stá no 
sentido denotativo e não conotativo. 

Qenotativo (sentido real, do g}eionário): 
Espécie de nuvem formada por matéria in
terestelar, gás e poeira em suspensão.' 

1. Fonte: Dicionário Digital Aulete 
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Nebulosa cometária: Nebulosa cuja for

ma lembra um cometa, ou que envolve um 

cometa. 

Nebulosa de emissão: Nebulosa que 

apresenta em seu espectro raias de emissão, e 
formada por estrelas muito quentes. 

Nebulosa de reflexão: Aquela formada 
por gases e poeira cósmica que refletem a luz 

de estrelas vizinhas. 

Nebulosa difusa: Nebulosa de aspecto 

galáctico não bem definida opticamente. 

Nebulosa planetária: Aquela que se apre

senta como brilhante formação de gás e plas

ma em volta de uma estrela muito quente, com 

aspecto de um planeta gasoso. 

Nebulosa protossolar: Nebulosa forma

da por nuvens de gás e de poeira em rotação 

lenta, da qualse originou o sistema solar. 2 

Conotativo (sentido figurado): Tudo 
aquilo que é difícil de entender ou definir. 3 

18. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) "Vive dentro de mim luma 

cabocla velha Ide mau olhado, lêS2f2Eêsi? ao 
pé do borralho, lolhando pra o fogo." [ ... ) "Vi
ve dentro de mim I a mulher proletária. I Bem 
linguaruda, I slesabusada, sem preconceitos." 
"Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Mi
nha irmãzinha ... Itão desprezada, Itão !lJ..l:!.!::: 
~@da ... " 

De acordo com o contexto, os elementos 
sublinhados no trecho acima têm, res

pectivamente, o sentido de: 

a) dobrada - malcriada - lastimosa 

b) encostada - acanhada - renomada 

c) agachada - avançada - mal amada 

d) agachada - atrevida - mal falada 

e) encostada - acanhada - mal falada 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) 

2. Fonte: Dicionário Digital Aulete 

3. Fonte: Dicionário Digital Aulete 
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Sem dicionário na prcva, trabalhe por 
eliminação seguindo o contexto. Acredite: 

funciona! 

Acocorada: que se acocorou; sentada 

sobre os calcanhares, ou com o corpo 

encolhido e junto ao chão; AGACHADA. 
Eliminadas alternativas a, b e e. 

Desabusada: que é abusada, atrevida, 

insolente. Eliminada c. 

Murmurada: transmitido em voz muito 
baixa, audível apenas pelo receptor; SUS
SURRADA, ou seja, mal falada. 

Alternativa "a": Dobrada: que se do-

brou, que teve uma parte voltada sobre si 
mesma; malcriada: diz-se de pessoa que não 
tem educação; GROSSEIRO; RUDE; lastimosa: 
que causa dó, lástima; DEPLORÁVEL; LAMEN

TÁVEL; LASTIMÁVEL. 

Alternativa "b": Encostada: que se apoia, 
se arrima em alguém ou algo; acanhada: que 

não tem desembaraço, que é ou se mostra ou 
se torna tímido, retraído; renomada: que tem 
renome; que é conhecida, famosa. 

Alternativa "c": Agachada: ação ou re
sultado de agachar(-se); avançada: muito de

senvolvida. 

Alternativa "e": Sinônimos nas alternati

vas anteriores. 

19. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Sem prejuízo para a 

correção e o sentido, o elemento sublinhado 

pode ser substituído pelo indicado entre pa

rênteses em: 

a) Irascív~, foi extremamente rigoroso ... 
(Dado a encolerizar-se) 

b) Ao expor a !.!:iRcia s!Q....desafeto ... (velei

dade do famigerado) 

c) ,I\.~.Q.!?!:.'!...f9Ll[lJf!!:.9E!].Eic~ por surtos de 
peste ... (Interromperam-se o feito) 

d) ... iniciavam !:!DJ.~IJ:I~J!.ada éRica ... (uma 
jornada bélica) 

e) Ele inventou um guirdaste çaI?3_L.de 
iça r. .. (propício) 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Irascível: IRA
CUNDO (tormentoso, revolto). Encolerizar: 
causar a, provocar em ou sentir cólera; IRRI
TAR; ENFURECER. 

Alternativa "b": Inépcia: falta absoluta 
de aptidão; veleidade: capricho, leviandade; 
famigerado (sentido pejorativo): que tem má 
fama. 

Alternativa "c": Feito equivale à obra, 
mas a sequência da oração teria de ser alte
rada. 

Alternativa "d": Épica: fantástico, monu
mental, homérico; bélica: que é propenso a 
guerrear. 

Alternativa "e": Propício: que se mostra 
conveniente; ADEQUADO; OPORTUNO. Pro
pício a algo. 

20. (FCC- Analista Judiciário - Área Judici
ária - TRE /PR/2012) A frase correta do pon
to de vista da grafia é: 

a) Era te grande a insidência de casos de en
joo quando era servido aquele alimento, 
por isso o episódio não foi tratado como 
exceção, atitude que garantiu o êxito das 
providências. 

b) Em meio a tanta opulência da mansão 
leiloada, encontrou a geringonça que, 
tratada criativamente por ele, garantiu 
por anos seu apoio a entidades benefi
cientes. 

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

d) Defendeu-se dizendo que nunca pre
tendeu axincalhar ninguém, mas as suas 
caçoadas realmente humilhavam e inci
tavam à malediscência. 

e) Sempre ansiosos, desenrolaram no sa
guão apinhado a faixa com que brinda
vam os recém-formados, com os seguin
tes dizeres: "Viagem bastante e divirtam
-se, nobres doutores". 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - a) incidência; b) 
beneficentes; d) achincalhar, maledicência; e) 
viajem 

Observações: 

1. Muito cuidado com a diferença entre 
êxito e hesito! 

- êxito: bom resultado; sucesso; 

hesitar: ficar indeciso, não ter certeza (eu 
hesito - verbo no presente do indicativo) 

2. Viagem é um substantivo, sempre da-
rá para encaixar o artigo antes do vocábulo; 
viajem é verbo. Associe: viaiem vem do verbo 
viaiar. 

21. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) 
Leia o texto abaixo: 

A sua imagem e semelhança 

(. .. ) 

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

O homem ocupa hoje o cen
tro de sua própria existência. Essa 
emancipação nos confronta com o 
vazio. Não há Ninguém lá, de onde 
esperávamos que um Pai se mani
festasse para dizer o que deseja de 
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seus filhos. Não fomos feitos para 
corresponder à imagem e seme
lhança de Deus nenhum. Trata-se 
agora de reproduzir a imagem e 
semelhança de nós mesmos. Essa é 
a fantasia, ao mesmo tempo gran
diosa e hedionda, da clonagem. 
Grandiosa pelo poder que confe
re à ciência e aos seus sacerdotes, 
supostamente capazes de abolir o 
acaso e a indeterminação da vida. 
Hedionda - pelas mesmas razões. 

(Trecho adaptado de Maria Rita 

Kehl. 78 crônicas e mais algumas. S. 

Paulo, Boitempo, 2017, p.709-70) 

Essa é a fantasia, ao mesmo tempo 9..@!2: 

diosa e hedionda, da clonagem. 

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

a) magnânima e assustadora. 

b) imensa e inatingível. 

c) extraordinária e repulsiva. 

d) soberba e temerária. 

e) sublime e sedutora. 

. COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - Grandiosa: extra
ordinária; hedionda: repulsiva. 

Alternativa toa": Bom e aquilo que assusta. 

Alternativa "b": Sem limite e que não se 
pode atingir ou alcançar. 

Alternativa "d": Arrogância e de modo 
temerário, imprudentemente. 

Alternativa "e": Quase perfeito e atraen
te, cativante. 

22. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região! 2012 - FCC) A 
frase redigida com clareza e correção grama
tical e ortográfica é: 

a) Não é a toa que se diz que futebol e reli
gião não se discute, pois sempre que sur
ge este debate exalta-se os ânimos e to
dos hão de tomar uma atitude defensiva. 

ORTOGRJ\FI/I_ 
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b) Estamos de fato vivendo em uma outra 
era, onde haveria mais liberdade, ainda 
que nos sentimos muito mais sós do que 
antes sentiamos. 

c) Para os que aceitam e creem em Deus, to
dos os caminhos já estão traçados e aos 
homens só cabem percorrê-los de modo 
a cumprir os desígneos divinos. 

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

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

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Frase redigida 
com clareza e correção gramatical. 

Alternativa "a": à toa, não se discutem, 
exaltam-se. 

Alternativa ub": onde = em que, pois 
não retoma lugar; sentíamos. 

Alternativa "c": cabe, desígnios. 

Alternativa "d": apologia à ciência; aci
dez . 

23. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2a região! 2012 - FCC) Está correto o 
emprego de ambos os elementos sublinha
dos em: 

/' 

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

b) Ninguém teria P.2.!:~negar a Paraty 
esse duplo merecimento de ser poesia e 
história, ~ o tempo a escolheu para 
ser preservada e a natureza, para ser bela. 

c) Os dissabores ~ passa uma cidade 
turística devem ser prevenidos e evitados 
pela Casa Azul, porque ela nasceu para 
disciplinar o turismo. 
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d) Por~l~ teria a cidade passado por tão 
longos anos de esquecimento? Criou-se 

uma estrada de ferro, eis E2!9~~. 

e) Não há P2_rglJ.~ imaginar que um esque
cimento é sempre deplorável; veja-se co
mo e P.2.r:..qu~ Paraty acabou se tornando 
um atraente centro turístico. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (e) 

Nota da autora: Seguem as dicas do em
prego dos porquês. 

Na alternativa c: Os dissabores p,2.r:..g~ 
passa = pelos quais; porque ela nasceu = ex
plicação. 

Alternativa "a": o porquê (substantivo e 
admite plural); por que = pela qual. 

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

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

Alternativa "e": por que (a palavra razão 
está subentendida); por que (a palavra razão 
está subentendida). 

24. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Na frase - Os autores têm 
até explicação para o fato de não acreditar
mos muito nessas promessas. -, é correto afir

marque 

a) o termo "até", considerando seu uso con
textual, poderia ser substituído por "in
clusive". 

b) a forma verbal "acreditarmos" está erra
da, pois o sujeito da oração é "Os auto
res". 

c) o termo "para" introduz oração adverbial, 
expressando sentido de finalidade. 

d) a expressão "nessas promessas" não tem 
um referente preciso nas informações 
textuais. 

e) a forma verbal "têm" está grafada incor
retamente, pois não haveria acento nesse 
contexto. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta- Até, no con
texto, é advérbio e equivale a também, ainda 

e inclusive. Afirmativa correta. 

Alternativa "b" - A forma verbal acredi

tamos está certa porque o sujeito oculto é o 
pronome reto nós. 

Alternativa "c"- para, no texto, não ex
pressa sentido de finalidade e sim de direção. 

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

Alternativa "e"- Têm está grafada corre
tamente: 3· pessoa do plural de indicativo de 
verbo ter. 

25. (Vur.esp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Leia a charge. 

Um dos efeitos de humor da charge re
side no fato de as personagens entende
rem "ROÇONA" e "ROCINHA" como 

a) palavras sinônimas derivadas de "roça". 

b) aumentativo e diminutivo de "roça", res-
pectivamente. 

c) áreas urbanas onde se trabalha pouco. 

d) áreas rurais cuidadas pelo Exército. 

e) substantivos próprios relativos a logra
douro. 

COMENTÁRIOS 

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

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

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

Alternativa "d"- Áreas suburbanas de 
favelas não rurais no Rio de Janeiro. 

Alternativa "e"- Rocinha pode ser subs
tantivo próprio por ser nome de favela, mas 
roçona não. 

26. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Que mexer o esqueleto é 
bom para a saúde já virou até sabedoria po
pular. Agora, estudo levanta hipóteses sobre 
____ praticar atividade física ___ benefícios 
para a totalidade do corpo. Os resultados 
podem levar a novas terapias para reabilitar 
músculos contundidos ou mesmo para ___ _ 
e restaurar a perda muscular que ocorre com 
o avanço da idade. (Ciência Hoje, março de 
2012) 

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

a) porque ... trás ... previnir 

b) porque ... traz ... previnir 

c) porquê ... tras ... previnir 

d) por que ... traz ... prevenir 

e) por quê ... tráz ... prevenir 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta 

Por que: a palavra razão está subenten
dida = Agora, estudo levanta hipóteses 
sobre por que (razão) praticar atividade 
física. Eliminadas a, b, c e e. 

Traz com z, correto, de trazer. 

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

27. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2012 - AJURI) Assinale a alter
nativa em que todas as palavras estão grafa
das de acordo com a Reforma Ortográfica: 

ORTOGRAFIA 
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a) boiúna / feiúme / auto-regulamentação / 
pré-natal / supra-sensível / ideia; 

b) enjoo / extrasseco / auto-aprendizagem / 
contra-indicação / antiaéreo / antiibérico; 

c) água-de-colônia / arco-da-velha / auto
-ajuda / minissaia / anti-imperialista / 
ultra-sonografia; 

d) pró-desarmamento I arqui-irmandade / 
baiuca I neoexpressionista / arquirrivali
dade / soto-mestre. 

COMENTÁJÜOS 

Resposta correta: (O) 

Nota da autora: Confira as novas regras 
em cada palavra. 

Erros: 

Alternativa "a": boiuna - Elimina-se o 
acento agudo dos I e U tônicos depois de di
tongos, nas paroxítonas. Exemplos: baiúca/ 
baiuca, feiúra/feiura, Sauípe/Sauipe. 

feiume - Elimina-seD acento agudo dos I 
e U tônicos depois de ditongos, nas paro
xítonas. Exemplos: baiúca/baiuca, feiúra/ 
feiura, Sauípe/Sauipe. 

autorregulamentação - Não se usa 
hífen: se o prefixo termina em vogal e a 
palavra seguinte inicia por R ou S. Além 
disso, o R e o S são dobrados. Exemplos: 
antirrugas, antissocial, contrarregra, mi
nissaia, ultrassom. Exceções: Prefixos que 
sempre levam hífen: pré-, pró-, sota-, so
to-, vice-, vizo-. 

suprassensível: Não se usa hífen: se o 
prefixo termina em vogal e a palavra se
guinte inicia por R ou S. Além disso, o R e 
o S são dobrados. Exemplos: antirrugas, 
antissocial, contrarregra, minissaia, ul
trassom. Exceções: Prefixos que sempre 
levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, 
vizo-. 

Alternativa "b": autoaprendizagem 
- Não se usa hífen: se o prefixo termina em 
vogal e a palavra seguinte inicia por vogal 
diferente. Exemplos: antiaéreo, autoajuda, 
autoescola, infraestrutura. Exceções: Prefixos 
que sempre levam hífen: pré-, pró-, sota-, so
to-, vice-, vizo-. 
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contraindicação - Não se usa hífen: se o 
prefixo termina em vogal e a palavra se
guinte inicia por vogal diferente. Exem
plos: antiaéreo, autoajuda, autoescola, 
infraestrutura. Exceções: Prefixos que 
sempre levam hífen: pré-, pró-, sota-, so
to-, vice-, vizo-. 

- anti-ibérico - Usa-se hífen: se o prefixo 
termina com a mesma vogal que inicia a 
palavra seguinte. Exemplos: auto-obser
vação. contra-almirante, micro-ondas, 
micro-organismo, semi-interno. Exce
ções: Prefixo CO-: coordenar, cooperar, 
cooperação, cooptar, coocupante. Prefi
xo RE-: reeleger, reenviar, reescrever. 

Alternativa "c": autoajuda - Não se 
usa hífen: se o prefixo termina em vogal e a 
palavra sEguinte inicia por vogal diferente. 
Exemplos: antiaéreo, autoajuda, autoescola, 
infraestrutura. Exceções: Prefixos que sem
pre levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, 
vizo-. 

ultrassonografia - Não se usa hífen: se o 
prefixo termina em vogal e a palavra se
guinte inicia por R ou S. Além disso, o R e 
o 5 são dobrados. Exemplos: antirrugas, 
antissccial, contrarregra, minissaia, ul
trassom. Exceções: Prefixos que sempre 
levam 'lífen: pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, 
vizo-. 

28. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJM-SP/2011) O termo destacado no 
trecho -... mas a lei não ~. - é sinôni
mode 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

invalida. 

obriga. 

prescreve. 

proíbe. 

apoia. 

.. COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta- endossar = 
apoiar e, no contexto, a lei não apoia. 

Alternativa "a" - Não endossar não sig
nifica invalida. 

Alternativa "b" - endossar não significa 
obrigar. 

Alternativa "c"- endossar também signi
fica prescrição que é marcar, limitar, fixar. 

Alternativa "d" - endossar é quase o con
trário de proibir. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Sobre o mesmíssimo território 
instala-se uma outra Amazônia, que 
quer e precisa ser desenvolvida. Nela 
vivem mais de 20 milhões de brasilei
ros. São pessoas com carteira de iden
tidade, família para alimentar, filhos 
na escola, televisão na sala e uma 
vontade enorme de imitar em tudo 
o estilo de vida de seus conterrâneos 
das grandes cidades do Sul. Essa po
pulação, quase o dobro da existente 
na cidade de São Paulo, vive da des
truição indiscriminada dos recursos 
naturais à sua volta. Arvores raras e 
animais selvagens são diariamente 
mortos e trocados por bens de consu
mo imediato, principalmente a fonte 
de energia mais barata disponível, o 
óleo que vem do Sul, de navio, e é usa
do para tocar o gerador que alimenta 
o televisor. Nesse mundo, uma tarta
ruga vale dois capítulos da novela. (. . .) 

O desafio de crescer e preservar. 
In: Veja, n° 2.118, 24/6/2009 (com 
adaptações). 

29. (Delegado de Policia - PAI 2009 - MO
VENS) A palavra "indiscriminada" está em
pregada com sentido de 

a) indulgente. 

b) ilegal. 

c) incontrolada. 

d) inadmitida. 

. COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - Indiscriminada 
significa sem controle, sem ordem, sem critério 
etc.; DESCONTROLADO; DESORDENADO; DES

REGRADO. • 

4. Fonte: Dicionário Digital Aulete 

81 ORTOGRAFIA 
................................................................ FONÉTICA 

Alternativa "a": Indulgente: que perdoa, 
desculpa ou releva facilmente. 5 

Alternativa "b": Ilegal: que desobedece à 
lei/ILfClTO.6 

Alternativa "d": inadmitida: que não foi 
aceita; RECUSADA; VETADA. 7 

30. (Delegado de Polícia - RO/2009 - FUN
CAB) Assinale a opção em que a modificação 
feita na frase abaixo corresponde ao que pre
ceitua a gramática quanto à grafia da palavra 
grifada. 

"Essa definição explica ~ a felicida
de é tão efêmera." 

a) A felicidade é tão efêmera porque? 

b) A felicidade é tão efêmera por quê? 

c) Porquê a felicidade é tão efêmera? 

d) Não sei porque a felicidade é tão efême
ra. 

e) Esta é a razão porque a felicidade é tão 
efêmera. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (B) - Em final de frase, 
usa-se por quê. 

Aproveitemos para relembrar os empre
gos dos porquês. 

5. Fonte: Dicionário Digital Aulete 
6. Fonte: Dicionário Digital Aulete 
7. Fonte: Dicionário Digital Aulete 

Dica 

. equivale a pelo qual 

. vem acompanhado pela palavra 
Porque razão (mesmo que subentendida) 

Ex: Este é o caminho por que passo. 

Por que você foi embora logo? 

é uma explicação,equivale a pois. 

Porque Ex: Fui embora logo porque estava 

muito cansado. 

é um substantivo,ou seja, no-

Porquê 
meia. Admite plural. 

Ex: Não sei o porquê de sua demora. 

O estudo da palavra porquê. 

segue a regra da palavra que: 

Porquê 
quando utilizada no fim de uma 
frase, será sempre acentuada. 

Ex: Ele faltou, mas não sei por quê. 

Alternativa "a": Em final de frase, usa-se 
por quê. 

Alternativa "c": Por que (razão) a felici
dade é tão efêmera? 

Alternativa "d": Não sei por que (razão) 
a felicidade é tão efêmera. 

Alternativa "e": Esta é a razão por que 
(pela qual) a felicidade é tão efêmera. 
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TER e VIR' 3. Exercício· 4. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 

A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas 
letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. Entre esses 
sinais estão os diversos acentos gráficos. 

2. REGRAS DE ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

Em concursos, alguns verbos são pedidos como acento diferencial e palavras que são acen
tuadas pela mesma regra. Trabalharemos com macetes e regras. 

Iniciemos com exemplo de uma simples tabela pra facilitar a classificação dos vocábulos. 

1) Separe as sílabas. Lembre-se de que em cada síiaba, há uma vogal. 

2) A última coluna deve estar sempre preenchida (como o exemplo da palavra hífen). 

3) Não colocar na tabela: hiato, monossílabo e ditongos abertos (eu, oi, ei), por não seguirem 
as classificações mencionadas a seguir. 

Proparoxítona Paroxítona Oxítona 

crí ti co 

hí fen 

ca fé 

Facilitou? 

Crítica é uma proparoxítona; hífe n é paroxítona e café é oxítona. 

2.1. Proparoxítonas 

Sílaba tônica: antepenúltima. 

As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente: trágico, patético. árvore 

2.2. Paroxítonas 

Sílaba tônica: penúltima 
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Acentuam-se as 
PAROxlTONAS EXEMPLO 
terminadas em 

I fácil 

n pólen 

r cadáver 

ps bíceps 

x tórax 

us vírus 

i, is júri, lápis 

om,ons iândom, íons 

um, uns álbum,álbuns 

â(s), ão(s) órfã, órfãs, órfão, órfãos 

ditongo oral 
jóquei, tú neis (seguido ou não de s) 

2.2.1. Observações 

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

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

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em di-
várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, tongos crescentes: ea{s), oa(s), eo{s), ua(s), ia{s), 

ue(s), ie{s), uo(s),io(s). ingênuo, início 

2.3. Oxítonas 

Sílaba tônica: última 

Acentuam-se as OXITONAS 
EXEMPLO terminadas em 

a(s) sofá, sofás 

e(s) . jacaré, vocês 

o(s) paletó, avós 

em,ens ninguém, armazéns 
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2A.Monossílabos 

2.4.1.Monossílabos Tônicos 

Possuem uma sílaba e são pronunciados fortemente. 

Acentuam-se os MONOSsllABOS 
EXEMPLO 

términadosern ,. . "" 

a(s) lá,cá 

e(s) pé, mês 

o(s) só, pó, nós, pôs 

204.2. Monossílabos Átonos 

Não possuem autonomia fonética, sendo proferidos fracamente, como se fossem sílabas 
átonas do vocábulo a que se apoiam: o(s), a(s), um, uns, me, te, se, lhe nos, de, em, e, que, etc. 

2.4.3. Observações 

Os monossílabos átonos são palavras vazias de sentido, vindos representados por artigos, pronomes 
oblíquos, elementos de ligação (preposiçôes, conjunções). 

Você trouxe sua mochila para quê? (tônico) Que 
tem dentro da sua mochila? (átono) 

Há monossílabos que são tônicos numa frase e 
Há sempre um mas para questionar. (tônico) 

átonos em outras. 
Eu sei seu nome, mas não me recordo agora. (áto-
no) 

Muitos verbos, ao se combinarem com pronomes beijar + a = beijá-Ia 
oblíquos, produzem formas oxítonas ou monossi- fez + o = fê-lo 
lábicas que devem ser acentuadas por acabarem 

dar + as = dá-Ias assumindo alguma das terminações contidas nas 
regras. fazer + o = fazê-lo 

2.5 Regras Especiais 

Estas regras não podem ser encaixadas na tabela de dica mencionada no inicio do capítulo. 

2.5.1. Ditongos abertos 

Os ditongos éi, éu e ói, sempre que tiverem pro- éi {s):anéis, fiéis, papéis 

núncia aberta em palavras oxítonas (éi e não êi), éu {s):troféu, céus 
são acentuados. ói (5): herói, constrói, caubóis 

Os ditongos abertos ocorridos em palavras paro- assembleia, boia, colmeia, Coreia, estreia, heroico, 
xítonas NÃO são acentuados. ideia, jiboia, joia, paranoia, plateia, etc. 

A palavra destróier é acentuada por ser uma pa-
roxítona terminada em "r" (e não por possuir di- -
tongo aberto oi). 
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25.2 Hiatos 

, 
REGRA EXEMPLO 

Acentuam-se o i e u tônicos quando formam hiato sa-í -da 
com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sí-

e- go- ís-mo 
laba ou acompanhados apenas de "5", desde que 
não sejam seguidos por -nh. sa-ú -de 

Não se acentuam, portanto, hiatos como os das 
ju -iz, ra -iz, ru -im, ca -ir 

palavras seguintes 

Motivo:-i ou-u não estão sozinhos nem acorppanhados de-5 na sílaba. 

Cabe esclarecer que existem hiatos acentuados 
não por serem hiatos, mas por outras razões 

25.3 Verbos TER e VIR 

REGRA 

Acentua-se com circunflexo a 3a pessoa do plural 
do presente do indicativo dos verbos ter e vir, 
bem como nos seus compostos (deter, conter, reter, 
advir, convir, intervir, etc). 

- Nos verbos compostos de ter e vir, o acento 
ocorre obrigatoriamente, mesmo no singular. 
Distingue-se o plural do singular mudando o 
acento de agudo para circunflexo 

3. EXERCÍCIO 

01. (PUC-PR - 2012 - DPE-PR - Administra

dor) Com relação às regras de acentuação 

gráfica, assinale a única assertiva em que 

todas as palavras devem ser acentuadas, se
gundo as regras do português padrão: 

a) Facil; polen; colmeia. 

b) Ide ia; tenis; miudo. 

c) Papeis; refem; lucido. 

d) Heroi; enjoo; ta cito. 

e) Simpatico; boia; sai da. 

02. (CEPERJ - 2012 - CEDAE-RJ - Advo

gado) A palavra "construído" recebe acento 
gráfico pelo mesmo motivo que a palavra: 

po-é-ti-co: proparoxítona 

bo-ê-mio: paroxítona terminada em ditongo cres-
cente. 

ja-ó: oxítona terminada em "o". 

EXEMPLO 

Ele tem - Eles têm 

Ele vem - Eles vêm 

Ele retém - Eles retêm 

Ele intervém - Eles intervêm 

ele detém -eles detêm 

ele advém -eles advêm 

a) mídia 

b) saúde 

c) sábios 

d) disponíveis 

e) imaginário 

03. (CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista 
Judiciário - Área Administrativa) Assinale 
a palavra que NÃO tenha sido acentuada pe
lo mesmo motivo que as demais. 

a) substituído 

b) polícia 

c) jurisprudência 

d) saqueável 
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04. (CESPE - 2012 - ANATEL - Técnico Ad
ministrativo) Nas palavras "análise" e "míni
mos", o emprego do acento gráfico tem justi
ficativas gramaticais diferentes. 

( ) Certo () Errado 

05. (CESPE - 2012 -IBAMA - Técnico Admi
nistrativo) As palavras "pó", "só" e "céu" são 
acentuadas de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

06. (CESGRANRIO - 2012 - LlQUIGAS -

Profissional Júnior - Ciências Econômi
cas) De acordo com as regras de acentuação, 
o grupo de palavras que foi acentuado pela 
mesma razão é: 

a) céu, já, troféu, baú 

b) herói, já, paraíso, pôde 

c) jóquei, oásis, saúde, têm 

d) baía, cafeína, exército, saúde 

e) amiúde, cafeína, graúdo, sanduíche 

07. (CESPE - 2012 - TJ-RR - Nível Médio 
-. Conhecimentos Básicos) Os vocábulos 
"jurídicas", "econômicas" e "físico" recebem 
acento gráfico com base em regras gramati
cais diferentes. 

( ) Certo () Errado 

08. (CEPERJ - 2012 - SEAP-RJ - Inspetor 

de Segurança - e Administração Peniten
ciária) A palavra "variáveis" recebe acento 
gráfico por atender exatamente aos mesmos 
critérios que a seguinte palavra: 

a) vírus 

b) fútil 

c) homicídio 

d) caráter 

e) razoável 

09. (CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás -
Técnico de Informática - 2011) Em qual das 
frases abaixo, a palavra destacada está de 

acordo com as regras de acentuação gráfica 
oficial da língua portuguesa? 

a) Vende-se côco gelado. 

b) Se amássemos mais, a humanidade seria 
diferente. 

c) É importante que você estude êste item 
do edital. 

d) Estavam deliciosos os caquís que com
prei. 

e) A empresa têm procurado um novo em
pregado. 

10. (FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Analista 
- Auditoria) Assinale a alternativa em que 
todos os substantivos devem ser acentuados. 

a) lapis - bonus - bainha 

b) serie - aspecto - tórax 

c) alcool -moinho - sucuri 

d) urubu - egoismo -magoa 

e) armazem- orgão - carater 

E 

E 

4. QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (CESGRANRIO - Técnico Bancário-Ban
co da Amazônia/2013j Seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica as seguintes pa
lavras do texto: 

a) também, saúde, econômica 

b) climática, pública, Bélgica 

c) áreas, sustentáveis, única 

d) amazônica, só, bônus 

e) ônus, até, inglês 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Todas 
as palavras são proparoxítonas. 

PRO PAR OXI 
cli má ti ca 

pú bli ca 
bél gi ca 
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Alternativa "a" - Saúde: hiato. 

PRO PAR OXI 

tam bém 

e-co 'nô mi ca 

Alternativa "c" 

PRO PAR OXI 

I; á reas . 

sus ten fá veis 

~ ni ca 

Alternativa "d" - só: monossílabo. 

PRO PAR OXI 

a-ma . zô ni ca 

bô nus 

Alternativa "e" 

PRO PAR OXI 

ô> .' nus 

a 

in ',9Iês " 

02. (FGV - 2013 - AL-MT - Assistente So
cial) Assinale a alternativa que indica a 
palavra que só pode ser empregada com 
acento gráfico. 

a) Científico. 

b) É. 

c) Até. 

d) Físico. 

e) Vítima. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta. fí.si.co = pro
paroxítona. Regra: toda proparoxítona deve 
ser acentu3da. 

Alternativa "a" - Científico (adjetivo) ou 
cientifico (verbo). 

Alternativa "b" - É (verbo) ou e (conjun
ção). 

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

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

03. (Cespe - Técnico Judiciário - Área 
Administrativa - TRT 17/2013) Os vocá
bulos "juízes" e "país" são acentuados de 
acordo com regras de acentuação gráfica 
distintas. 

( ) certo ( ) errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - Os dois vocábulos foram acen
tuados por se tratar de hiato. Em ju-í-zes, o 
i forma hiato com a vogal anterior (u) e só re
cebe acento porque a palavra está no plural; 
em juiz não há acento porque o i está segui
do de z na mesma sílaba. Em pa-ís, o i forma 
hiato com a vogal anterior (a). 

TEXTO 

Veja, aí estão eles, a bailar seu 
diabólico "pas de deux" (*1: sentado, 
ao fundo do restaurante, o cliente 
paulista acena, assovia, agita os bra
ços num agônico polichinelo; en
costado à parede, marmóreo e im
passível, o garçom carioca o ignora 
com redobrada atenção. O paulista 
estrebucha: "Amigô?!", "Chefê?!", 
"Parceirô?!"; o garçom boceja, tira 
um fiapo do ombro, olha pro lustre. 

Eu disse "cliente paulista", per
cebo a redundância: o paulista é 
sempre cliente. Sem querer este
reotipar, mas já estereotipando: 
trata-se de um ser cujas interações 
sociais terminam, 99% das vezes, 
diante da pergunta "débito ou cré
dito?".[ ... ] Como pode ele entender 
que o fato de estar pagando não 
garantirá a atenção do garçom 
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carioca? Como pode o ignóbil pau
lista, nascido e criado na crua bata
lha entre burgueses e proletários, 

. compreender o discreto charme da 
aristocracia? 

Sim, meu caro paulista: o gar
çom carioca é antes de tudo um 
nobre. Um antigo membro da cor
te que esconde, por trás da cara
pinha entediada, do descaso e da 
gravata borboleta, saudades do 
imperádor. [ ... ] Se deixou de bajular 
os príncipes e princesas do século 
19, passou a 'servir reis e rainhas do 
20: levou gim tônicas para Vinicius 
e caipirinhas para Sinatra, uísques 
para Tom e leites para Nelson, re
cebeu gordas gorjetas de Orson 
Welles e autógrafos de Rockfeller; 
ainda hoje fala de futebol com Ro
berto Carlos e ouve conselhos de 
João Gilberto. Continua tão nobre 
quanto sempre foi, seu orgulho 
permanece intacto. 

Até que chega esse paulista, 
esse homem bidimensional e sem 
poesia, de camisa polo, meia so
quete e sapatênis, achando que o 
jacarezinho de sua Lacoste é um 
crachá universal, capaz de abrir 
todas as portas. Ah, paulishhhhta 
otááário, nenhum emblema pre
encherá o vazio que carregas no 
peito - pensa o garçom, antes de 
conduzi-lo à última mesa do res
taurante, a caminho do banheiro, 
e ali esquecê-lo para todo o sem
pre. 

Veja, veja como ele se debate, 
como se debaterá amanhã, depois 
de amanhã e até a Quarta-Feira de 
Cinzas, maldizendo a Glianaba
ra, saudoso das várzeas do Tietê, 
onde a desigualdade é tão mais 
organizada: "Ô, companheirô, faz 
meia hora que eu cheguei, dava 
pra ver um cardápio?!". Acalme-se, 
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conterrâneo. Acostume-se com 
sua existência plebeia. O garçom 
carioca não está aí para servi-lo, 
você é que foi ao restaurante para 
homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, 
garçom carioca. Folha de S.Paulo, 
06.02.2013) (*) Um tipo de coreo
grafia, de dança. 

04. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) É correto dizer que a 
acentuação gráfica que o autor emprega tan
to segue a norma-padrão quanto desobede
ce a ela, neste caso, numa tentativa de imitar 
a entonação oral do chamamento. Essa afir
mação é baseada na acentuação, respectiva
mente, de 

a) sapatênis e Tietê. 

b) diabólico e marmóreo. 

c) esquecê-lo e amigô. 

d) companheirô e débito. 

e) chefê e parceirô. 

COMENTÁRIOS 

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

1. esquecê-lo = correta - oxítona termi
nada em e. 

2. amigô = incorreta. Corrigindo: amigo -
paroxítona terminada em O. 

Dica - Acentuam-se 
as oxítonas t~rminadas em:, 

a(s) 1 e(s) 1 o(s) I em, ens 

Alternativa "a" - Corretas as duas for
mas: sapatênis (paroxítona terminada em ;5) 

e Tietê (oxítona terminada em el. 
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. Dica :.:Ace~t~an\-sEt .. ' .. 
as paro~ítol1as terminadahri1:" 

n 

ps 

x 

us 
i, is 

om,ons 

um, uns 

ã(s), ão(s) 

ditongo oral (seguido 
ou não de s) 

Observações: 

fácil 

pólen 

cadáver 
bíceps 

tórax 

vírus 
júri,lápis 

iân dom, í om ... 

álbum,álbuns 

órfã,órfã" órfão, 
órfãos 

jó quei, tú neis 

1) As paroxítonas terminadas em "n" são 
acentuadas (hífen), mas as que terminam em 
"ens'~ não. (hifens, jovens) 

2) Não são acentuados os prefixos termi
nados em "i "e "r". (semi, super) 

3) Acentuam-se as paroxítonas termina
das em ditongos crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), 
lIa(s), ia(s), lIe(s), ie(s), lIo(s),io(s)." 

'Fonte: httRjL~w"Y.:?2P..0rtugues.cÇlm.br{ 

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

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

1. errada - companheirô (correção: com
panheiro) 

2. correta - débito (proparoxítona). 

Alternativa "eu - As duas formas estão 
erradas: chefê (chefe) e parceirô (parceiro). 

05. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa com 
as palavras acentuadas segundo as regras de 
acentuação, respectivamente, de intercâm
bio e antropológico. 

a) Distúrbio e acórdão. 

b) Máquina e jiló. 

c) Alvará e Vàndalo. 

d) Consciência e características. 

e) Órgão e órfãs. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Intercàmbio 

e consciência: paroxítonas terminadas em 
ditongo; antropológico e características = 
proparoxítonas. 

Se apenas é pedida a mesma regra, fa
zendo uma tabela-dica e separando as síla
bas, descobre-se rapidamente a alternativa 

correta, já que todas as sílabas acentuadas 
devem estar na mesma coluna. 

Importante: não colocar na tabela as pa
lavras que sâo acentuadas por serem hiatos 
ou monossílabos (após a reforma ortográfica, 
classificadas como oxítonas). 

Pro Par Oxi 
In ter câm bio 

Com ci ên cia 

Pro Par Oxí 
Na tro po ló gi co 

Ca rac te rís ti cas 

Alternativa "au 

Pro Par Oxi 
In ter câm bio 

dis túr bio 

Pro Par Oxi 

Na tro po 16 gi co 

a ··cór dão 

Alternativa "bu 

Pro Par Oxí 
In ter câm bio 

má qui na 

Pro Par Oxi 
Na tro po ló gi co 

ji • 16 
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Alternativa "c" 

Pro Par Oxí 

In ter câm bio 

ai va rá 

Pro Par Oxi 

Na tro po ló gi co 

vân da lo 

Alternativa "eu 

Pro Par Oxi 

In ter câm bio 

ór gão 

Pro Par Oxi 

Na tro po ló gi co 
ór fãs 

06. (Cespe - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 10/2013) As palavras "países", 
"famílias" e "níveis" são acentuadas de acordo 
com a mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - PA-f-SES: hiato; famílias e ní
veis: paroxítonas terminadas em ditongo. 

Se apenas é pedida a mesma regra, fa
zendo uma tabela-dica e separando as síla
bas, descobre-se rapidamente a alternativa 
correta, já que todas as sílabas acentuadas 
devem estar na mesma coluna. 

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

Pro Par Oxi 

fa mí lias 

ní veis 

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

( ) Certo () Errado 
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COMENTÁRIOS 

Resposta: (CERTO) - Se apenas é pedi

da a mesma regra, fazendo uma tabela-dica 

e separando as sílabas, descobre-se rapida

mente a alternativa correta, já que todas as 
sílabas acentuadas devem estar na mesma 

coluna. 

Importante: não colocar na tabela as pa
lavras que são acentuadas por serem hiatos 

ou monossílabos (após a reforma ortográfica, 
classificadas como oxítonas). 

Pro Par Oxi 
pú bli co 

Ca ó ti co 

As duas palavras são proparoxítonas. 

08. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Area Judiciária - TRE/SC/2011) Assi

nale a série que apresenta somente palavras 
paroxítonas: 

a) Enciclopédia - página - relatório. 

b) Conteúdo - brechós - catálogo. 

c) Além - lá - bônus. 

d) Histórias - enciclopédia - bônus. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Obrigatoriamen-

te se deve separar as sílabas: 

his-tó-rias (paroxítona terminada em di

tongo crescente); 

en-ci-clo-pé-dias (paroxítona terminada 
em ditongo crescente); 

bô-nus (paroxítona terminada em ~). 

Por eliminação para ganhar tempo: 

na alternativa e, pá-gi-na é proparoxíto

na; 

na Q, con-te-ú-do é hiato, bre-chós é oxí
tona e ca-tá-Io-go é proparoxítona; 

alternativa S' a-Iém é oxítona, lá era mo
nossílabo antes da reforma ortográfica, 
agora é considerada oxítona. 
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09. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/BA 2010 - CESPE) Nas palavras "refe
rência" e "espécie", o emprego do acento 
atende à mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS· 

Resposta correta: (Certo) - Tabelinha: 

Pro Par Oxi 

re fe 
., lên: (ia 

es I'Fi;éJ cie 

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

10. (Delegado de Polícia - TOl2008 - CES
PE) Às palavras "ótimo", "vítima" e "britânica" 
aplica-se a mesma regra de acentuaçâo grá
fica. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (CERTO) - Todas são proparo
xítonas. 

Pro Par Oxi 

Ó ti mo 

ví ti mo 

Bri tâ ni ca 

CAPÍTULO 4 

SEMÂNTICA 
SUMÁRIO 

1. Introdução· 2. Sinonímia' 3. Anronímia • 4. Homonímia' 4.1. Homógrafas • 4.2. Homófonas 

• 4.3. Perfeitas homófonas e homógrafas • 5. Paronímia • 5.1. Quadro resumo' 6. l'olissemia • 7. 

Conotação e denotaçáo • 7.1. Conotação' 6.2. Denotaçáo • 7. Ambiguidade • 9. Exercícios' 10. 
Questões comentadas de concursos 

l.INTROl)UÇÃO 
Semântica (do grego Ofjl1aVTlKÓt;, semantiká, plural neutro de semantikós, derivado de 

sema, sinal) é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como 

palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação. 

A semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar 
através da linguagem. Outras formas de semântica incluem a semântica nas linguagens de 

programação, lógica formal, e semiótica. 

A semântica contrapõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a primeira se ocupa do 

que algo significa, enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou padrões formais do 

modo como esse algo é expresso (por exempl,o, escritos ou falados). Depend~ndo da concep
ção de significado que se tenha, têm-se diferentes semânticas. A semântica formal, a semân

tica da enunciação ou argumentativa e a semântica cognitiva, fenõmeno, mas com conceitos 

e enfoques diferentes. 

2. SINONÍMIA 
É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados 

iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. 

Exemplos: cômico - engraçado; débil- fraco, frágil; distante - afastado, remoto. 

3. ANTONÍMIA 
É a relação que se estabelece entre duas palavr.as ou mais que apresentam significados 

diferentes, contrários, isto é, os antônimos. 

Exemplos: economizar - gastar; bem - mal; bom - ruim. 

4. HOMONÍMIA 

É a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, 
possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, os homônimos. 

As homônimas podem ser classificadas em: 

4.1 Homógrafas 

Palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. 
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Exemplos: gosto (substantiva) - gosto (P pessoa singular presente indicativo do verbo 
gostar); conserto (substantivo) - conserto (P pessoa singular presente indicativo do verbo 
consertar). 

4.2 Homófonas 

Palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. 

Exemplos: cela (substantivo) - sela (verbo); cessão (substantivo) - sessão (substantivo); cer
rar (verbo) - serrar (verbo). 

4.3 Perfeitas - homófonas e homÕgrafas 

Palavras iguais na pronúncia e na escrita. 

Exemplos: cura (verbo) - cura (substantivo); verão (verbo) - verão (substantivo); cedo (ver
bo) - cedo (advérbio). 

5. PARONÍMIA 

É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados dife
rentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, isto é, os parônimos. 

Exemplos: 

cavaleiro - cavalheiro 

absolver - absorver 

comprimento - cumprimento 

aura (atmosfera) - áurea (dourada) 

conjectura (suposição) - conjuntura (situação 
decorrente dos acontecimentos) 

descriminar (desculpabilizar) - discriminar (di
ferenciar) 

desfolhar (tirar ou perder as folhas) - folhear 
(passar as folhas de uma publicação) 

despercebido (não notado) - desapercebido 
(desacautelado) 

5.1 Quadro resumo 

Escrita 

Homógrafos igual 

Homófonos diferente 

Homônimos igual 

Parônimos semelhante 

Sinônimos diferente 

Antônimos diferente 

geminada (duplicada) - germinada (que ger

minou) 

mugir (soltar mugidos) - mungir (ordenhar) 

percursor (que percorre) - precursor (que an

tecipa os outros) 

sobrescrever (endereçar) - subscrever (apro

var, assinar) 

veicular (transmitir) - vincular (ligar) 

descrição - discrição 

onicolor - unicolor. 

Semântica 

Pronúncia Significação 

diferente diferente' 

igual diferente 

igual diferente 

semelhante diferente 

diferente igualou semelhante 

diferente oposto 
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6. POLISSEMIA 

É a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados. 

Exemplos: Ele ocupa um alto posto na empresa. Abasteci meu carro no posto da esquina. 

Os convites eram de graça. Os fiéis agradeéem a graça recebida. 

7. CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 

7.1 Conotação 

É o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. 

Exemplo: Você tem um coração de pedra. 

7.2 Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. 

Exemplos: Pedra é um corpo duro e sólido, da natureza das rochas. A construção de um 
muro de pedras. 

Capa da Revista Veja: 

7. AMBIGUIDADE 

À duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão, dá-se o nome de am
biguidade. Ocorre, geralmente, nos seguintes casos: 

Casos '" Ex~rhpl~s i' " , 'Ambiguidade . Eliminando a ambigúidade 

As crianças são mais sa-
Crianças que rece- dias porque recebem Crianças que rec,=bem frequente-

Má colocação 
bem leite materno leite frequentemente mente leite matemo são mais sadias. 

do Adjunto 
frequentemente ou são frequentemente Crianças que recebem leite materno Adverbial 
são mais sadias. mais sadias porque rece- são frequentemer,:e mais sadias. 

bem leite? 
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"" > > ,Casos »»» Exemplos Ambiguidade <tElimina~doa~'htbiguidade; > 

(, ',é,;".}, ., "'<,' ! 

Gabriela pegou o estojo vazio da 
aliança de diamantes a qual estava 
sobre a cama. 

Gabriela pegou o estojo vazio da 

Gabriela 
aliança de diamantes o qual estava 

pegou sobre a cama. 
Uso Incorreto o estojo vazio da O que estava sobre a 

Observação: Neste exemplo, pelo do Pronome aliança de diaman- cama: o estojo vazio ou 
fato de substantivos estojo e Relativo tes que estava so- a aliança de diamantes? os 
aliança pertencerem a gêneros dife-bre a cama. 
rentes, resolveu-se o problema subs-
tituindo os substantivos por o qual/a 
qual. Se pertencessem ao mesmo 
gênero, haveria necessidade de uma 
reestruturação diferente. 

Aquela velha se-
garotinho estava 

Aquela velha senhora encontrou o 
O no garotinho no quarto dela. 

Má nhora encontrou o 
quarto dele ou da se-

Colocação de garotinho em seu 
nhora? Aquela velha senhora encontrou o 

Pronomes, quarto. garotinho no quarto dele. 

Termos, O menino avistou um mendigo que 
Orações ou Sentado na varan- Quem estava sentado na estava sentado na varanda. 

Frases da, o menino avis~ varanda: o menino ou o 
O menino que estava sentado na va-tou um mendigo. mendigo? 
randa avistou o mendigo. 

Exemplo em "tírínha" 

~~~~~> 
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9. EXERCÍCIO 

Por haver poucas questões de concursos 
deste tópico, foram inseridos vários exercí
cios para treino. 

01. Encontre as ambiguidades nas frases 
abaixo: 

a) Comprou o carro rápido. 

b) Vi o livro e a autora de que gosto. 

c) Tenho um trabalho para entregar ao 
professor, que me deixa preocupado. 

d) Estou fazendo um livro para a editora, 
que me ocupa o dia todo. 

e) Há um ano comprei uma casa com um 
vistoso portão, que venderei agora. 

f) Falo de Pedro, filho de nosso vizinho, 
que você conhece. 

g) Comi um churrasco num restaurante 
que era gostoso. 

h) O pai proibiu o filho de sair em sua mo
tocicleta. 

02. Em todas as frases as lacunas preen
chem com a primeira das palavras indicadas 
entre os parênteses. Assinale a que só admi
te a segunda possibilidade: 

a) O diretor da escola ________ o requeri-

mento do aluno. (deferiu, diferiu) 

b) Alvares de Azevedo foi um _______ _ 
(eminente, iminente) 

c) Embora dono de um vasto conhecimen
to na sua especialidade, o profissional 
era ______ para aquele trabalho. (insi-
piente, incipiente) 

d) Certos políticos cumprem um _____ _ 

de quatro anos. (mandato, mandado) 

e) Estando enfermo, o médico houve por 
bem __________ -Ihe alguns medica-

mentos. (prescrever, proscrever) 

03. Assinale o item em que houve erro no 
emprego de SOB / SOBRE: 

a) Diariamente conversamos sobre assun
tos diferentes. 

b) Ele conversou com os amigos sob minha 
orientação. 

c) Sempre lhe pesaram sob os ombros a:. 
responsabilidades da casa. 

d) Encontramos sobre o guarda-roupa a 
jóia sumida. 

e) Foi intimado a se desculpar sob pena de 
ser castigado. 

04. Assinale a frase que deve ser completa
da com a primeira das palavras: 

a) Foi intimado ____________ pena de 
multa (sobre/sob). 

b) Estava ________ custódia (sob / sobre) 

c) Pesavam-se ____________ os ombros 

responsabilidades (sob / sobre). 

d) Este livro é agradável ________ ser útil 
(sob/sobre). 

e) Não tratei do assunto __________ este 
aspecto (sobre / sob). 

05. Assinale o item que deve ser completa
do com o primeiro vocábulo do par entre 
parênteses: 

ar Quando cheguei ao cinema, já havia 
começado a ____________ das cinco. 
(seção /sessão) 

b) Rui Barbosa foi um estadista. (eminente 
/ iminente) 

c) O Governador iniciou o seu ________ _ 
a 31 de março. (mandado / mandato) 

d) Espero que você guarde ________ so-
bre o que nós conversamos. (descrição 
/ discrição) 

e) Se você __________ a lei, poderá ser 
punido. (infligir/infringir) 
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06. Assinale o item em que o espaço deve 
ser completado com a primeira palavra dos 
parênteses: 

a) O criminoso foi preso em (fragrante / fla
grante). 

b) A moça sempre agiu com muita (descri
ção / discrição). 

c) O juiz ordenou que o acusado fosse recolhi
do, expedindo um (mandato / mandado). 

d) Todos abandonaram o prédio, cujo desa
bamento era (iminente / eminente). 

e) O motorista foi multado por (infligir / in
fringir) a lei do trânsito. 

07. Assinale o item que deve ser preenchido 
com o vocábulo à direita: 

a) Era intenso o _______ de veiculos na 
Avenida 13 de maio. (tráfego) 

b) Os estrangeiros que vêm para o nosso 
país são __________ , de acordo com as 

nossas leis. (emigrantes) 

c) Aquela pesquisa detalhada não irá 
______ efeito positivo. (sortir) 

d) Por lutar corajosamente com o animal, ele 
foi considerado um elemento _______ _ 
(intemerato) 

e) Todos saíram da _______ de cinema às 

sete horas. (cessão) 

08. Pela ordem em que ocorrem as frases 
abaixo, devemos preenchê-Ias, respectiva
mente, com os vocábulos. 

I. O ____________ musical foi excelente. 

11. Todos o ________ pela vitória. 

111. Ele sempre trabalhou na _________ _ 

dos imóveis aos verdadeiros donos. 

IV. Pelos modos como age, trata-se de um 

a) concerto, comprimentaram, cessão, ca
valheiro; 

b) concerto, cumprimentaram, cessão, ca
valheiro; 

c) conserto, compnmentaram, seção, cava
leiro; 

d) conserto, cumpnmentaram, sessão, cava
leiro; 

e) concerto, cumprimentaram, sessão, ca
valheiro. 

09. Está mal.empregado o elemento subli
nhado no item: 

a) Medicina e Odontologia são duas carrei
ras afins. 

b) Viemos a São Paulo a fim de conseguirmos 
emprego. 

c) Os motivos ~ não voltei à terra 
natal já foram esclarecidos. 

d) Não gosto de entrar no mar ~ é 
muito perigoso. 

e) A cerca de poluição ninguém quis falar 
durante os debates. 

10. Marque o item cuja lacuna se preenche 
com l° elemento entre os parênteses: 

a) Para não permanecer com o erro, o fun-
cionário __________ .(retiflcou-o / ratifi-
cou-o) 

b) O prefeito não __________ o requeri-
mento. (diferiu / deferiu) 

c) Ele ficará preso para _________ sua 

culpa. (espiar / expiar) 

d) Por sua conduta, ele sempre revelou um 
bom ______ . (censo / senso) 

e) As autoridades tentam combater o ___ _ 
______ de tóxico. (tráfego / tráfico) 

11. Todas as palavras sublinhadas abaixo 
estão empregadas erradamente, menos na 
frase: 

a) Aonde você morou durante os dois 
últimos anos? 

b) Aquele político teve seus direitos caça-
dos. . 

c) O médico escutou o peito da criança para 
ver se havia problemas. 

d) Certas pessoas interferem negativamente 
num meio social. 

e) Era preciso ~ as malas, pois estavam 
muito pesadas. 
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12. Marque a única frase que se preenche 
adequadamente com a primeira das opções 
colocadas entre os parênteses: 

a) Durante as atividades, o trabalhador 
mostrou-se (indefeso, indefesso) reali
zando tudo a contento. 

b) O motorista foi preso por cometer uma 
(infração, inflação). 

c) Todos farão suas tarefas, (se não, senão) o 
pagamento será suspenso. 

d) Houve muito (reboliço, rebuliço) durante 
o acidente de trânsito. 

e) Todos os condôminos pagarão uma (ta
cha, taxa) extra neste mês. 

13. Marque o item em que se classificou erra
damente o par de exemplos: 

a) SESSÃO / SEÇÃO = homônimos homófonos 

b) EFÊMERO / BREVE = sinônimos 

c) RETIFICAR / RATIFICAR = homônimos ho
mógrafos 

d) CALMO / AGITADO = antônimos 

e) INFLIGIR / INFRINGIR = parônimos 

14. Assinale o segmento em que NÃO foram 
usadas palavras em sentido figurado: 

a) Lendo o futuro no passado dos políticos 
( ... ) 

b) As fontes é que iam beber em seus ouvi
dos. 

c) Eram 75 linhas que jorravam na máquina 
de escrever com regularidade mecânica. 

d) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. 

e) ( ... ) capaz de cortar com a elegância de 
um golpe de florete. 

15. Assinale a alternativa cujo termo grifado 
NÃO é linguagem conotativa: 

a) " ... mas um defunto autor, para quem a 
campa foi outro berço" 

b) "Acresce que chovia - peneirava - uma 
chuvinha miúda, triste" 

c) "A natureza parece estar chorando a per
da irreparável. .. " 

d) " ... no discurso que proferiu à beira da mi
nha cov2,." 

16. O item em que o termo sublinhado está 
empregado no sentido denotativo é: 

a) "Além dos ganhos econômicos, a nova 
realidade rendeu frutos políticos." 

b) " ... com percentuais capazes de causar in-
~2..ao presidente." -

c) "Os genéricos estão abrindo as portas do 
mercado ... " 

d) " ... a indústria disparou gordos investi
mentos." 

e) "~uma revelação surpreendente: ... " 

17. Marque a alternativa cuja frase apresenta 
palavra(s) empregada(s) em sentido figurado: 

a) O homem procura novos caminhos na 
tentativa de fixar suas raízes. 

b) "Mas lá, no ano dois mil, tudo pode acon
tecer. Hoje, não." 

c) " ... os planejadores fizeram dele a meta e 
o ponto de partida." 

d) '''Pode estabelecer regras que conduzam 
a um viver tranquilo, .. " 

e) "Evidentemente, ( ... ) as transformações 
serâo mais rápidas," 

18. Assinale a alternativa em que NÃO há pa
lavra empregada em sentido figurado: 

a) "O estrangeiro ainda tropeça com muita 
frequência na incompreensão das socie
dades por onde passa," 

b) "Quando a luz estender a roupa nos te
lhados, seremos, na manhã, duas másca
ras calmas."(Mário Quintana) 

c) "Vejo que o amor que te dedico aumenta 
seguindo a trilha de meu próprio espanto," 

d) Não, eu te peço, não te ausentes I Porque 
a dor que agora sentes I Só se esquece no 
perdão." 

e) "Sinto que o tempo sobre mim abate sua 
mão pesada," (Carlos Drummond de An
drade) 
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GABARITO 

A 
o carro é rápido, ou a compra foi rá-
pida? 

B gosto do livro ou da autora? 

C 
o que me deixa preocupado? O traba-
lho ou o professor? 

D 
o livro ou a editora me ocupa o dia 

1 inteiro? 

E venderei a casa ou o portão? 

F você conhece o Pedro ou o vizinho? 

G 
o restaurante ou o churrasco que era 
gostoso? 

H de quem é a motocicleta? 

2 C 3 C 4 B 5 B 6 D 

7 A 8 B 9 E 10 A 11 D 

12 B 13 C 14 D 15 D 16 B 

17 A 18 D 

10. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

A semântica é ligada à coerência textual. 
As questões comentadas de concursos, além 
das aqui selecionadas (quatro comentadas e 
sete com gabarito), foram inseridas na parte 
V, capítulo I, em coesão e coerência. Não há 
necessidade de fazê-Ias agora, mesmo por
que precisaremos de outras teorias. Siga a 
ordem didática do livro. 

01. (FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor) O 
texto fala do sentido etimológico da palavra 
"utopia": "lugar nenhum". 

O sentido etimológico de um vocábulo é 

a) seu único sentido verdadeiro. 

b) seu único sentido dicionarizado. 

c) apenas um de seus significados. 

d) o sentido que já foi abandonado. 

e) o valor semântico na língua popular. 

CgMENTÁRIOS 

As palavras possuem vários significados. 

Alternativa correta: letra "c" 

As palavras podem ter vários significa
dos. 

Dicas 

Etimologia: é a parte da gramática que 
trata da história ou origem das palavras e da 
explicação do significado de palavras através 
da análise dos elementos que as constituem. 
Por outras palavras, é o estudo da composi
ção dos vocábulos e das regras de sua evolu
ção histórica. 

Algumas palavras derivam de outras lín
guas, possivelmente de uma forma modifica
da (as palavras-fontes são chamadas étimos). 
Por meio de antigos textos e comparações 
com outras línguas, os etimologistas tentam 
reconstruir a história das palavras - quando 
eles entram em uma língua, quais as suas 
fontes, e como a suas formas e significados 
se modificaram. 

Os etimólogos também tentam recons
truir informações sobre línguas que são 
velhas demais para que uma informação 
direta (tal como a escrita) possa ser conhe
cida. Comparando-se palavras em línguas 
correlatas, pode-se aprender algo sobre suas 
línguas afins compartilhadas. Deste modo, 
foram encontrados radicais de palavras que 
podem ser rastreadas por todo o caminho de 
volta até a origem da família de línguas indo
-europeias.* 

*Fonte: http://pt.wikipedia.org/ 

VARIOS SIGINIFICADOS 

Uma mesma palavra também pode ter 
diversos significados. Com eles, formam-se 
várias expressões. Ao dizer: 

Foi preciso engolir sapos para manter a 
paz. 

Ninguém está afirmando literalmente 
que os batráquios desceram goela abaixo. 

1) Significante 

Significante é a forma, a parte concreta 
da palavra, suas letras e seus fonemas: 

Rasguei a manga da camisa. Adoro sor
vete de manga. 

As duas palavras grifadas têm o mesmo 
significante, porém dois significados perfei
tamente distintos. 
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2) Significado 

Significado é o conteúdo, a parte abs
trata. É a ideia, o conceito transmitido pela 
pala,vra: 

Ele ficou pálido ao receber a notícia. 

Ele ficou lívido ao receber a notícia. 

As duas palavras grifadas têm o mesmo 
significado, porém dois significantes diferen
tes. O significado pode ter origem na monos
semia ouna polissemia. 

3) Monossemia 

A monossemia (de monos = um; semia 
= significado) é a característica das palavras 
que têm um só significado. Isso dificilmente 
acontece, uma vez que o significado é passí
vel de interpretações variadas. Em princípio, 
as palavras técnicas são monossêmicas: loga
ritmo, manganês, decassílabo 

Num texto literário, porém, qualquer pa
lavra pode ganhar outros significados. É o 
que acontece quando Caetano Veloso diz em 
sua música "O Querer": 

"Onde queres o ato eu sou o espírito 

E onde queres ternura eu sou tesão 

Onde queres o livre, decassílabo 

E onde buscas o anjo sou mulher [. .. )" 

Nesse contexto, decassílabo ganha co
mo significado a ideia de tradicional, bem
-comportado ou organizado, entre inúmeras 
outras possibilidades de interpretação. 

Alternativa "a" - Não há um único sentido. 

Alternativa "b" - Um vocábulo não pos
sui ':mico sentido dicionarizado. 

Exemplo: Esfera - s.f. Superfície fechada de 
que todos os pontos estão à mesma distância 
de um ponto interior chamado centro: as sec
ções planas de uma esfera são círculos. 

Sólido limitado pela superfície precedente. 

Qualquer sólido perfeitamente' redondo; 
bola. 

Fig. Extensão de autoridade, de poder, de 
talento, de atribuições etc.: ampliar a esfera dos 
conhecimentos humanos. 

Meio no qual a autoridade, o talento etc., 
de alguém, a ação, a influência de uma coisa 
produzem seu efeito: as altas esferas da polí
tica, das finanças. 

Classe, condição, posição social: não ocul
ta a sua procedência de uma esfera humilde. 
Esfera de atividade, domínio no qual se exer
ce a ação de alguém ou de alguma coisa. 

Esfera celeste, esfera imaginária, de raio 
indeterminado, que tem como centro o olho 
do observador e que permite definir a dire
ção dos astros independentemente de sua 
distância. 

A superfície de uma esfera se obtém 
multiplicando 3,1416 por 4 vezes o qua
drado do raio; o volume, tomando os 4/3 

de 3,1416 e multiplicando o resultado pelo 
cubo do raio. 

Alternativa "d" - Não há relação com sen
tido abandonado, seria, nesse caso, arcaísmo 
(Vocábulo, construção que não mais se usa, 
como: coita (dor), asinha (adv.) (depressa) etc. 
Vício que consiste em empregar expressões 
antiquadas.) 

Alternativa "eu - A linguagem coloquial 
é um dos tipos de significados das palavras, 
já que a língua é dinâmica. Exemplo de vocá
bulo que foi inserido no dicionário devido ao 
uso coloquial: Chapado (adj. Brasil. Informal. 
Que ficou cansado; que está sonolento por 
ter ingerido tóxicos (álcool ou drogas ilícitas) 
em excesso; drogado: saiu da festa chapado. 
Pej:"'Brasil. Figurado. Que está muito claro; 
sem dÚVidas; perfeito: é um falso chapado! 
Brasil. Informal. Que está com depressão; de
primido. 

Diz-se do escudo dividido em chapa. 

Encoberto por uma guarnição de chapas; 
chapeado 

Figurado. Que está muito claro; sem dúvi
das; perfeito: é um falso chapado. 

adj. e s.m. Tipografia. Diz-se da superfície 
que se encontra completamente impressa por 
(somente) uma cor; essa superfície e/ou cor.) 
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02. (FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor) As
sinale a alternativa em que os vocábulos 
sublinhados apresentam o mesmo valor se
mântico. 

a) 'Todas as utopias imaginadas até hoje aca
baram em distopias, ou tinham na sua ori
gem um defeito que as condenava". / '~~ 
John Lennon, na canção "Imagine'; propôs 
sua utopia, na qual não haveria, entre ou
tros atrasos, violência e religião ... ". 

b) '~primeira, que deu nome às vórias fantasias 
de um mundo perfeito que viriam depois, foi 
inventada e2.E sir Thomas Morus em 1516". / 

"O governo seria exercido l2Q!: um príncipe 
eleito, que poderia ser substituído se mostras
se alguma tendência para a tirania ... " 

c) "Dizem ~ ele se inspirou nas descobertas 
recentes do Novo Mundo, e mais especifi
camente do Brasil, para descrever sua so
ciedade ideal, g!:!.§. significaria um renasci
mento para a humanidade, livre dos vícios 
do mundo antigo". 

d) "Mas eg.!2. que tudo isso funcionasse Morus 
prescrevia dois escravos eara cada família, 
recrutados entre criminosos e prisioneiros 
de guerra". 

e) "Quando surgiu e ~ popularizou o auto
móvel anunciou-~ uma utopia possível". 

COMENTÁRIOS 
No contexto, as palavras alteram seu sen-

tido. 

Alternativa correta: letra "b" 

Parece difícil, mas o 'macete' é perceber 
que as duas preposições fazem parte do 
agente da passiva e, consequentemente, 
as orações encontram-se na voz passiva: 
foi inventada l!2!. sir Thomas Morus em 
1516 e seria exercido e2.E um príncipe eleito. 

Alternativa "a" - limite de tempo / inclu-
são. 

Alternativa "c" - conjunção integrante / 
pronome relativo. 

Alternativa "d" - conjunção final / des
tinados. 

Alternativa "e" - parte integrante do 
verbo / pronome apassivador 

03. (FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor) Assi
nale a alternativa em que a troca de posição 
entre os termos sublinhados altera o sentido 
do segmento. 

a) "Mais uma vez, deu distopia". 

b) " ... que significaria um renascimento earag 

humanidade ... " 

c) " ... 0 direito à educação e à saúde seria uni

versal ... " 

d) " ... Morus prescrevia dois escravos para ca

dafamíliq ... " 

e) "Quando~.9.f!.!. e se poeularizou o auto

móvel ... " 

COMENTÁRIOS 

Questão de semântica e coerência textual. 

Alternativa correta: letra "e" 

Mais raciocínio lógico do que língua por
tuguesa. Como pode o automóvel popu
larizar-se antes de surgir? Primeiro surge 
e depois se populariza, concorda? 

Alternativa "a" - Uma vez mais e mais 
uma vez: mesmo sentido. 

Alternativa "b" - Para a humanidade um 
renascimento e um renascimento para a hu
manidade: mesmo sentido. 

Alternativa "c" - O direito à saúde e à 
educação e o direito à educação e à saúde: 
mesmo sentido. 

Alternativa "d" - Para cada família dois 
escravos e dois escravos para cada família: 
mesmo sentido. 

04. (FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor)"Ele 

mesmo foi vítima da violência ... " 

Assinale a frase em que se repete o mes
mo sentido do vocábulo sublinhado na 
frase do texto. 

a) Mesmo assim, John Lennon foi mórto. 

b) A violência existe, mesmo que combatida. 

c) Todos acreditam no mesmo sonho utópico. 

d) Tudo foi escrito pelo mesmo autor. 

e) O livro mesmo já denuncia isso. 
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COMENTÁRIOS 

Questão de semântica e coerência tex-
tual. 

Alternativa correta: letra "e" 

Mesmo está no sentido de próprio: Ele 
próprio; o livro próprio. 

Dica: 

Adj. Exprime semelhança, identida
de, paridade: eles têm o mesmo gosto. 
O próprio, não outro (colocado imediata
mente depois de substantivo ou pronome 
pessoal): Ricardo mesmo me abriu a porta; 
uma poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo. 

Adv. Exatamente, justamente: pusemos 
o livro mesmo aqui. 

Seguramente, com certeza, sem sombra 
de dúvida: os pastores tiveram mesmo a vi
são de Nossa Senhora! 

Ainda, até: chegaram mesmo a negar-me 
o cumprimento. 

loc. conj. Mesmo que, ainda que, con
quanto: sairei, mesmo que não queiram. 

loc. adv. Na mesma, sem mudança de 
situação apesar da ocorrência de fato novo: 
SUa explicação me deixou na mesma.' 

Alternativa "a" - Exatamente assim, 
mesmo assim = advérbio. 

Alternativa "b" - Ainda que combatida, 
conquanto fosse combatida = conjunção 
concessiva 

Alternativa "c" - Adjetivo que indica se
melhança, identidade. 

Alternativa "d" - Semelhança, identi
dade. 

05. (FCC - Escriturário-BB/2013.2) "O so
nho de chegar à China é o fio imaginário que 
percorre a história da luta da Europa para fu
gir do isolamento". 

O estímulo a esse movimento era o dese
jo irreprimível dos ocidentais de consu
mir as riquezas produzidas no Oriente. 

1. Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br 

Considerando-se o contexto, as ex
pressões grifadas nas afirmativas acima 
seriam corretamente substituídas, res
pectivamente, por: 

a) o caminho fictício - A causa desse impul-
so 

b) o desejo consumista - A busca de riqueza 

c) o intenso comércio - A cobiça de bens 

d) a finalidade lucrativa - O motor desse fe
nômeno 

e) a onda inicial - A curiosidade pelo desco
nhecido 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" 

Nota da autora: por se tratar de questão 
de nível fácil, trabalhe por eliminação. 

- fio: caminho (sentido conotativo, me
tafórico); imaginário: pertence à ficção. 
Eliminam-se, assim, as alternativas b (de
sejo consumista), c (interso comércio), d 
(finalidade lucrativa) e e (onda inicial). 

. o estimulo: a causa; movimento: impulso. 

A semântica é ligada à coerência textual. 
As questões comentadas de concursos, além 
das aqui selecionadas, fora'11 inseridas na 
parte V, capítulo I, em coesão e coerência. 
Não há necessidade de fazê-Ias agora, mes
mo porque precisaremos de outras teorias. 
Siga a ordem didática do livro. 

06. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Com relação a aspectos linguísticos 
do trecho, julgue o item a seguir. 

Para além desse anedotário há, de fato, 
muito que refletirmos. Afinal, os mais 
diversos povos indígenas estão lidando 
com as grandes instituições da sociedade 
branca e com processos políticos perten
centes a uma gramática social e simbóli
ca que lhes é absolutamente estranha, ao 
menos na maneira como estamos acos
tumados a pensar. 

O vocábulo "gramática", no texto, é em
pregado com o sentido de sistema. 

( ) Certo ( ) Errado 
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FONÉTICA 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - Questão que 
desconsidera o uso de dicionário, já que a 
dica está no próprio trecho. Ao mencionar, 
anteriormente, as grandes instituições da 
sociedade branca e os processos políticos, 
conclui-se que o termo gramática é empre
gado no sentido de sistema. 

07. (FCC- Analista Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRF - 4· Região/2010) NÃO 
haverá prejuízo para a correção e o sentido 
do segmento do texto com a substituição 
do elemento sublinhado pelo indicado entre 
parênteses em: 

a) ( ... ) inserindo-se no cotidiano da vida pú

blica e privada ( ... ) (emergindo no dia a 
dia) 

b) ( ... ) nos ajuda a entender ( ... ) a config.!:!.!a
~ão g~bjetivida~ contemporânea. 
(formação da veleidade íntima) 

c) Algumas vezes nos perguntamos como 
sobrevivíamos antes da internet ( ... ). (Ocor
re-nos, por vezes, indagar) 

d) Lembremos que essas tecnologias C .. ) são 
aquisições recentíssimas da humanidade. 
(conquistas açodadas) 

e) ( ... ) agiram como se estivessem na Iml
~ de um ataque catastrófico. (tal fos
se prestes a sofrerem) 

'CQMENTÁÍÚÕS . 
Resposta correta: (D) - Em questões 

assim, veja o significado das palavras separa
damente, e não da expressão toda. Facilita e 
diminui o risco de erro. 

Erros: 

Alternativa "a": Emergir: é manifestar-se, 
aparecer, surgir. Inserir: Introduzir, fazer en
trar; colocar no meío de outros. 

Alternativa "b": Veleidade: Intenção 
pouco firme, ou dificilmente realizável. 
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Alternativa "c": O sentido é alterado: no 
primeiro trecho perguntamos a nós mesmos; 
no segundo, ocorre a nós indagar, ou seja, re
tira a informação de quem indagar. 

Alternativa "e": iminência: qualidade do 
que está iminente; AMEAÇA; PROXIMIDADE. 
Não há relação com o verbo sofrerem. 

08. (FCC- Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE /RS/2010) A frase em que a 
palavra destacada está empregada de modo 
equivocado é: 

a) Inerme diante da ofensiva tão violenta, não 
lhe restou nada a fazer senão render-se. 

b) Há quem proscreva construções Iinguísti
cas de cunho popular. 

c) Fui informado do diferimento da reunião 
em que o fato seria analisado. 

d) A descriminalização de algumas drogas é 
questão polêmica. 

e) A flagrância do perfume inebriava a to
dos os convidados. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - A fri;lgrância: 
qualidade do que é fragrante; cheiro, perfu
me suave, aroma, odor. 

Como as palavras, às vezes, são repeti
das em algumas provas, reforce os significa
dos: 

Inerme: que não tem armas ou meios de 
defesa. 

Proscrever: banir, exilar, degredar. 

Prescrever: Ordenar; regular; comandar; 
estabelecer; preceituar; receitar; recomen
dar; fixar; limitar. 

Diferimento: Ato ou efeito de diferir; adia
mento: o tribunal pronunciou-se pelo diferi
mento da causa. 

Descriminalização: ação ou efeito de re
vogar ou invalidar a criminalidade de um fa
to. 
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Brinkmanship 

Em 1964, o cineasta Stanley Kubrick 
lançava o filme Dr. Strangelove. Nele, um 
oficial norte-americano ordena um bom
bardeio nuclear à União Soviética e come
te suicídio em seguida, levando consigo 
o código para cancelar o bombardeio. O 
presidente norte-americano busca o go
verno soviético na esperança de convencê
-lo de que o evento foi um acidente e, por 
isso, não· deveria haver retaliação. É, en
tão, informado de que os soviéticos imple
mentaram uma arma de fim do mundo 
(uma rede de bombas nucleares subterrâ
neas), que funcionaria automaticamente 
quando o país fosse atacado ou quando 
alguém tentasse desacioná-Ia. ( .. .) 

Fabio Zugman.Teoria dos jogos. in
ternet: <www.iced.org.br> (com adapta
ções). 

09. (Delegado de Polícia - RN/2008 - CES
PE) No 1° parágrafo, o verbo implementar, na 
forma verbal "implementaram", está sendo 
usado no sentido de 

a) suprir de implementos. 

b) solucionar. 

c) demarcar. 

d) distribuir estruturas em determinada 
área. 

e) desenvolver ou produzir. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Implementaram 
uma arma de fim do mundo = desenvolve
ram ou produziram uma arma. 

Alternativa "a": suprir: completar, forne
cer o que é preciso, preencher, inteirar. 

Alternativa "b": solucionar: resolver, dar 
solução a. 

Alternativa "c": demarcar: delimitar, fi
xar limites, definir. 

Alternativa "d": distribuir: espalhar, divi
dir, ordenar, repartir. 

10. (Procurador do Município - Prefeitura 
Cuiabá-MT/2007 - UFMT) Assinale o trecho 
em que há exemplo de conotação. 

a) uma equipe que analisou centena de mi
lhares de textos literários ocidentais 

b) reassuma sua estatuesca e inimitável ma
jestade de Vênus tropical 

c) Ninguém gosta de saber desses aconteci
mentos tristes 

d) a maioria concordaria em que mulher 
tem que ter cintura 

e) elas procuram sempre posar curvando os 
quadris para um lado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (8) - sua estatuesca e 
inimitável majestade de Vênus tropical: sen
tido conotativo com uma carga afetiva de 
admiração pela mulher brasileira. 

Alternativa "a": " centenas de milhares 
de textos ... ": sentido próprio - denotativo. 

Alternativa "c": " acontecimentos tris
tes": sentido próprio - denotativo. 

Alternativa ud": sentido próprio- deno
tativo. 

Alternativa "eu: sentido próprio- deno
tativo. 

11. (Procurador do Município - Prefeitura 
C)!iabá-MT/2007 - UFMT) Assinale a alter
nativa em que mesmo possui sentido seme
lhante ao que revela no trecho: mesmo as 
descinturadas por uma malhação perversa. 

a) Sinto o mesmo que você. 

b) Mesmo que seja convidado, não irei. 

c) Qualquer um pode se candidatar, mesmo 
eu ou você. 

d) E que padrão de beleza é esse, será mes
mo "natural"? 

e) Seria bom que todas as escolas tivessem 
o mesmo nível de qualidade. 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - mesmo eu ou 
você: até, ainda, também. 

Alternativa "a": o mesmo que: sentido 
de igualdade- conjunção comparativa. 

Alternativa "b": mesmo que seja: ainda 
que seja- sentido oposto a ser convidado
conjunção concessiva 

Alternativa "d": será mesmo "natural"?: 
realmente - sentido de dúvida marcadi}pela 
interrogação. 

Alternativa "e": o mesmo nível de quali
dade: sentido de igualdade. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

Poderfamos definir o amazonis
mo como um conjunto de idéias e 
de discursos, produzidos pelo imagi
nário ocidental sobre a Amazônia e 
as populações nativas, destinado a 
viabilizar interesses polfticos e econô
micos. Como espaço imaginado pelo 
Ocidente, o amazonismo partilha 
muitas caracterfsticas com o orien
talismo. Todavia, enquanto Said nos 
apresenta um Oriente construído de 
maneira negativa por um Ocidente 

hegemônico, o amazonismo constitui 
um campo ambíguo, catalisador de 
imagens e de discursos contraditó
rios, que podem ser mobilizados para 
servir a interesses muito divergentes. 

( .. .) 

José Pimenta. Internet: <am
bienteacreano.blogspot.com> (com 
adaptações). 

12. (Procurador do Município - Prefeitura Rio 
Branco-AC/2007 - CESPEj A respeito da orga
nização das estruturas linguísticas e das ideias 
do trecho, julgue o item a seguir. 

O termo "catalisador" está sendo em
pregado no mesmo sentido que tem na 
seguinte frase: O mito é catalisador de 
sentimentos e fantasias em relação ao 
universo amazônico. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (CERTO) - O termo 
catalisador, no texto, está empregado no 
sentido de modificador dos sentimentos que 
estimulam a fantasia conforme interesses vá
rios. 
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CAPÍTULO 1 

ESTRUTURA E FORMAÇÃO 
DAS PALAVRAS 

SUMÁRIO 

1. lntroduçáo· 2. Elementos estruturais da palavra· 2.1. Radical· 2.1.1 R.~dicais gregos· 2.1.2 
Radicais latinos· 2.2. Vogal temática· 2.3. Tema· 2.4. Afixos· 2.4.1. Prefixos· 2.4.2. Sufixos· 2.5. 
Desinências· 2.5.1. Desinências nominais· 2.5.2 Desinências verbais· 2.6. Vogais e consoantes de 
ligação· 3 .. Processos de formaçáo das palavras· 3.1. Conceitos· 3.1.1 Palavras primitivas· 3.1.2 Pa
lavras derivadas· 3.1.3 Palavras simples· 3.1.4 Palavras compostas· 3.2 Derivação· 3.2.1 Derivação 
prefixaI· 3.2.2 Derivaçáo sufixal· 3.2.3 Derivação prefixaI e sufixal· 3.2.4 Derivação parassintética 
• 3.2.5 Derivação regressiva· 3.2.6 Derivação imprópria· 3.3 Composição' 3.3.1 Composição por 
justaposição· 3.3.1 Composição por aglutinação' 3.4 Outros processos de formação das palavras· 
3.4.1 Redução ou abreviação vocabular' 3.4.2 Hibridismo' 3.4.3 Onomaropeia· 3.5 Neologismos e 
gírias' 4. Classificaçáo e Hexão das palavras· 4.1 Classes gramaticais variáveis' 4.2. Classes gramaticais 
invariáveis' 5. Exercício' 6. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
Iniciaremos o estudo das palavras, ou seja, a estrutura das formas das palavras e as c/as

ses gramaticais. Embora a formação de palavras tenha pouca importãncia em concursos, é 
importante saber por ajudar a desvendar os significados, já que, ao fazer a prova, não haverá 
dicionário para consulta. Quanto às c/asses gramaticais, as mais pedidas são: pronome, verbo 
e conjunção. É necessário reconhecer cada classe gramatical por ser muito útil nos estudos 
posteriores - mais exigidos. 

Neste capítulo, há estrutura e formação das palavras. 

Vejamos quais elementos formam a palavra. Em seguida, o processo de formação. 

ESTRUTURA DAS PALAVRAS 

G 
8 
8 8 

_;J 
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Prefixai e 
sufixal 

FORMAÇÃO DAS PALAVRAS 

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA PALAVRA 

Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras. Assim, compreen

demos melhor o signi1icado de cada uma delas: 

gatinho = gat - inho 

infelizmente = in - feliz - mente 

2.1. Radical 

t o elemento mór1ico que funciona como base do significado. Constitui o elemento co

mum a palavras da mesma família: 

ferr o pedr a 

ferr erreiro pedr eiro 

ferr agem pedr inha 

As palavras que provêm do mesmo radical são chamadas cognatas: acéfalo, bicéfal,?, en

céfalo; agrário, agricultor, agrícola. 

2.1.1 Radicais Gregos 

O conhecimento dos radicais gregos é de indiscutível importância para a exata compreen

são e fácil memorização de inúmeras palavras. Apresentamos a seguir duas relações de radi
cais gregos. A primeira agrupa os elementos formadores que normalmente são colocados no 
inicio dos compostos, a segunda agrupa aqueles que costumam surgir na parte final. 
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, ,,' Forma: 

Aéros-

-agogós 

álgos 

Anthropos-

-arché 

Autós-

Bíblion-

Bíos-

Chróma-

Chrónos-

Dáktyilos-

Déka-

Démos-

-dóxa 

-drómos 

Eléktron-

Ethnos-

-gámos 

Géo-

-glótta; -glóssa 

-gonia 

-grafo 

-grámma 

-grápho 

Héteros-

Hexa-

Híppos-

Ichthys-

[505-

-krátos 

Líthos-

-Iógos 

Makrós-

-mancia 

Mégas-

-métron 

Mikrós-

ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS 

' , ,',,-., Sentido ":; ',;:', Exemplos ':-,::::; 

Ar Aeronave 

Que conduz Pedagogo 

Dor Analgésico 

homem Antropófago 

Comando, governo Monarquia 

de si mesmo Autobiografia 

Livro Biblioteca 

Vida Biologia 

Cor Cromático 

Tempo Cronômetro 

Dedo Dactilografia 

Dez Decassílabo 

Povo Democracia 

Que opina Ortodoxo 

Lugar para correr Hipódromo 

(àmbarl eletricidade Eletroímã 

Raça Etnia 

Casamento Poligamia 

Terra Geografia 

Língua Poliglota, glossário 

Ângulo Pentágono 

Que escreve Calígrafo 

Escrito, peso Telegrama, quilograma 

Escrita Ortografia 

Outro Heterogêneo 

Seis Hexágono 

Cavalo Hipopótamo 

Peixe Ictiografia 

Igual Isósceles 

Poder Democracia 

Pedra Aerólito 

Palavra, estudo Diálogo 

grande, longo Macróbio 

Adivinhação Cartomancia 

Grande Megalomaníaco 

Que mede Quilômetro 

pequeno Micróbio 
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Forma Sentido Exemplos 

Mónos- umsó Monocultura 

-morphé Que tem a forma Morfologia 

Nekrós- Morto Necrotério 

Néos- Novo Neolatino 

-nómos Que regula Autônomo 

Odóntos- Dente Odontologia 

Ónoma- Nome Onomatopeia 

Ophthalmós- Olho Oftalmologia 

Orthós- reto,justo Ortografia 

Pan- todos, tudo Pan-americano 

Páthos- doença Patologia 

Penta- Cinco Pentágono 

-pólis; Cidade Petrópolis 

Polys- Muito Poliglota 

Pótamos- Rio Hipopótamo 

?séudos- Falso Pseudônimo 

Psíché- alma, espírito Psicologia 

-pterón Asa Helicóptero 

Riza- Raiz Rizotônico 

-skopéo Instrumento p~ra ver Microscópio 

-sophós Sabedoria Filosofia 

Techné- Arte Tecnografia 

Tetra- Quatro Tetraedro 

-théke Lugar onde se guarda Biblioteca 

Thermós- Quente Térmico 

Tópos- Lugar Topografia 

Typos- figura, marca Tipografia 

Zóon- Animal Zoologia 

2.1.2 Radicais Latinos 

I \ .:~:~~~)~{.F~ríria'.i~;):;;.::/ ii:::.i,.\;::'.,Sentido ".: .. : Eicenlpío ..... .. .... 
, 

Agri Campo Agricultura 

I>.mbi Ambos Ambidestro 

Arbori- Árvore Arborícola 

Bi5-, bi- Duas vezes Bípede, bisavô 

Calori- Calor Calorífero 
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Forma Sentido Exemplo 
Cruci- Cruz Crucifixo 

Curvi- Curvo Curvilíneo 

Equi- Igual Equilátero, equidistante 

Ferri-, ferro- Ferro Ferrífero, ferrovia 

Loco- Lugar Locomotiva 

Morti- Morte Mortífero 

Multi- Muito Multiforme 

Olei-,oleo- Azeite, óleo Oleígeno, oleoduto 

Oni- Todo Onipotente 

Pedi- Pé Pedilúvio 

Pisci- Peixe Piscicultor 

Pluri- Muitos, vários Pluriforme 

Quadri-, quadru- Quatro Quadrúpede 

Reti- Reto Retilíneo 

Semi- Metade Semimorto 

Tri- Três Tricolor 

-cida Que mata Suicida, homicida 

-cola Que cultiva, ou h'abita Arborícola, vinícola, silvlcola 

-cultura Ato de cultivar Piscicultura, apicultura 

-fero Que contém, ou produz Aurífero, carbonífero 

-fico Que faz, ou produz Benefício, frigorífico 

-forme Que tem forma de Uniforme, cuneiforme 

-fugo Que foge, ou faz fugir Centrífugo, febrífugo 

-gero Que contém, ou produz Belígero, armígero 

-paro Que produz Ovíparo, multíparo 

-pede Pé Velocípede, palmípede 

-sono Que soa /' Uníssono, horríssono 

-vomo Que expele Ignívomo, fumívomo 

-voro Que come Carnívoro, herbívoro 

2.2. Vogal Temática 

t a vogal que se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências, Nos verbos, 
distinguem-se três vogais temáticas: 

cant a va l'conjugação 

vend ,e ra 2·conjugação 

part i sse 3·conjugação 
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A vogal temática pode aparecer também em nomes: 

mes a 

cadeir a 

pent e 

gerent e 

livr o 

cadern o 

2.3. Tema 
É o radical acrescido da vogal temática: 

cant a va ,. conjugação 

vend e ra 2" conjugação 

part i sse 3" conjugação 

2.4. Afixos 
São elementos que se acrescem aos radicais com a finalidade de formar novas palavras. 

Classificam-se em: 

2.4.1. Prefixos 
Elementos mórficos que vêm antes do radical. 

2.4.2. Sufixos 

l in feliz 

I des leal 

Elementos mórficos que vêm após o radical. 

2.5. Desinências 
São os elementos terminais indicativos das flexões das palavras. Existem dois tipos: 

2.5.1. Desinências Nominais 
Indicam as flexões de gênero (masculino e feminino) e de número (singular e plural) dos 

nomes. 

radical gênero número 

menin o s 

alun o s 

gat a s 

gat a S 
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2.5.2 Desinências Verbais 

Indicam as flexões de número e pessoa e de modo e tempo dos verbos. 

radical modo-temporal número-pessoal 

cantá va mos 

sorri a mos 

2.6. Vogais e consoantes de ligação 

São elementos que são inseridos entre os morfemas (elementos mórficos), em geral, por 
motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. 

silv í cola 

pau I ada 

café i cultura 

3. PROCESSOS DE FORMAÇÃO DAS PALAVRAS 

3.1. Conceitos 

Observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas, palavras simples e 
compostas. 

3.1.1 Palavras Primitivas 

Palavras que não são formadas a partir de outras palavras. 

mar terra pedra casa 

3.1.2 Palavras Derivadas 

Palavras que são formadas a partir de outras já existentes. 

mar terra pedra casa 

marinheiro, aterrar, pedrada, 
casulo, casebre 

marujo terreiro pedreiro 

3.1.3 Palavras Simples 

Palavras que possuem apenas um radical. 

lua sol música poesia 

3.1.4 Palavras Compostas 

Palavras que possuem dois ou mais radicais. 
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pernilongo perna + longa 

aguardente água + ardente 

guarda-chuva guarda + chuva 

guarda-civil guarda + civil 

3.2 DERIVAÇÃO 

É o processo de formação de novas palavras através da adiçâo ou subtração de itens a uma 

palavra primitiva, ou seja, deriva de outra. 

3.2.1 Derivação PrefixaI 

Ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. 

Dica: Pré indica anterioridade, antecipação, adiantamento. 

expor ex + por 

impor im + por 

percorrer per + correr 

3.2.2 Derivação SufixaI 

Ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo. 

Dica: ~é afixo que se junta ao final de uma palavra para formar derivadas. 

dentista dent +ista 

amoroso amor+oso 

artista art +ista 

boiada boi +ada 

3.2.3 Derivação PrefixaI e SufixaI 

Ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo e sufixo. 

Em concursos: o prefixo ou o sufixo pode ser retirado e uma nova palavra é formada. 

. .. 
prefixo radical sufixo. novas palavras 

deslealdade des leal dade desleal, lealdade 

infelizmente in feliz mente infeliz, felizmente 

Inutilizar in util izar inútil, utilizar 
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3.2.4 Derivação Parassintética 

Ocorre quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Por 

parassíntese formam-se, principalmente, verbos. 

Em concursos: o prefixo ou o sufixo não pode ser retirado. 

prefixo' sufixo 

entristecer en trist ecer não há 

entardecer en tard 
novas 

ecer palavras 
esquentar es quent ar 

3.2.5 Derivação Regressiva 

O nome já traz seu significado: a palavra reduz, ou seja, diminui. 

botequim boteco 

português portuga 

barracão barraco 

saram pão sarampo 

É importante na formação de substantivos derivados de verbos. 

verbo.' substantivo 

estudar estudo 

caçar caça 

pescar pesca 

chorar choro 

3.2.6 Derivação Imprópria 

Ocorre mudança na classe gramatical, por isso o nome imprópria. 

substantivo derivado do verbo 

ojantar -'" jantar 

adjetivo derivado do substantivo 

mulher aranha aranha 

substantivo derivado do advérbio 

"como será o amanhã?" amanhã 

3.3 Composição 

É o processo que forma palavras compostas, a partir da junção de dois ou mais radicais. 

Em concursos: Derivação possui um radical e composição possui mais de um radical. 
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3.3.1 Composição por justaposição 

Ao unirmos os radicais, não ocorre alteração fonética, ou seja, o som não muda. 

passatempo passa + tempo 

varapau vara + pau 

obra-prima obra + prima 

malmequer mal + me + quer 

girassol* gira + sol 

couve-flor couve + flor 

salário-família salário + família 

*Em girassol houve acréscimo da consoante s para manter a sonoridade. 

3.3.1 Composição por aglutinação 

Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre supressão de um ou mais de seus 
elementos fonéticos. 

aguardente água + ardente 

planalto plano + alto 

embora em + boa + hora 

cabisbaixo cabeça + baixa 

fidalgo filho + de + algo 

vinagre vinho + acre 

pernilongo perna + longa 

3.4 Outros processos de formação das palavras 

3.4.1 Redução ou Abreviação Vocabular 

Reduz-se a palavra ao máximo sempre mantendo seu significado. 

auto automóvel 

cine cinema 

Zé José 

extra extraordinário 

pneu pneumático 

zoo zoológico 

As siglas podem ser citadas também como redução, muito frequentes na comunicação 
atual. Veremos em seguida. 
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3.4.2 Hibridismo 

Palavra formada por elementos de línguas distintas. 

burocracia buro: cracia: 
francês grego 

automóvel auto: móvel: 
grego latim 

monocultura mono: cultura: 
grego latim 

samba: dromo: sambódromo portu-
guês grego 

3.4.3 Onomatopeia 

São vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e as vozes do;. seres. 

tique-taque 

35 Neologismos e gírias 

A língua está sempre se modificando: palavras 'novas, das mais diversas o-igens, são incor
poradas ao idioma e logo absorvidas pelos falantes, que passam a utilizá-Ias no seu processo 
diário de comunicação. Simultaneamente, o avanço tecnológico, os modismos, as invenções 
exigem a criação de novas palavras. Às vezes, palavras antigas podem ganhar uma nova signi
ficação, um novo sentido. Surgem, assim, os neologismos. 

Os neologismos podem ser criados a partir de palavras da própria língua do país (como as 
palavras "presidenciável" e "carreata", por exemplo) ou a partir de palavras estrangeiras ("ro
queiro" e "deletar", por exemplo). 

No processo de criação de palavras novas, merecem destaque as gírias, que surgem num 
determinado grupo soCial e, por sua expressividade, acabam sendo incorporadas à linguagem 
coloquial de outras camadas sociais. 

A gíria é um fenômeno de linguagem especial que consiste no uso de uma palavra não 
convencional para designar outras palavras formais da língua. Pode ser empregada no intuito 
de fazer segredo, humor ou distinguir o grupo que a adota dos demais, muitas vezes criando 
um jargão próprio. Assim, como uma expressão idiomática, é uma palavra q.Je se caracteriza 
por não permitir a identificação do seu significado através de seu sentido literal. Por essa razão, 
também não é possível traduzi-Ia para outra língua de modo literal. As gírias geralmente se 
originam de acordo com a cultura e peculiaridades de cada região. 

É importante observar que a gíria é uma linguagem de uso passageiro: ac entrar em desu
so, a mensagem pode se tornar incompreensível. Portanto, ao escrevermos um texto informa
tivo, devemos evitá-Ias. As gírias podem comprometer a clareza, bem como a permanência do 
texto escrito, gerando complicações. 
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Gíria Explicação 

13 ou 22 Cara louco, doido, maluco. 

24 
Homossexual. 

O fato vem do número 24 ser o número do veado no Jogo do bicho. 

38 (lê-se trinta-e-oito ou 
Arma de fogo bastante comum no Brasil, principalmente de forma ilegal. três-oitão) 

171 (lê-se um-sete-um) 
Estelionatário. 

Refere-se ao artigo número 171, que versa sobre estelionato. 

Abraçar jacarê Dar-se mal, encontrar-se em situação controversa. 

Alcaguete ou 
Pessoa dedo-duro, delatora. Alcagueta 

Animal Muito legal, radical. 

4. CLASSIFICAÇÃO E FLEXÃO DAS PALAVRAS 

Advérbio Substantivo 

Preposição Adjetivo 

Conjução Artigo 

Interjeiç~o 

Numeral 
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4.1 Classes gramaticais variáveis 

Em português, existem dez classes gramaticais, ou classes morfológicas, ou ainda classes 
de palavras. Seis são variáveis, isto é, flexionam-se, indo ao plural, ou feminino, ou superlativo, 
e quatro são invariáveis. 

As classes variáveis são: artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. 

Existem também as classes sintáticas, que são outra divisão das palavras, de acordo com 
sua função na frase. Veja, a seguir, a função das classes de palavras variáveis: 

., CLASSES . FUNÇÃO': 
'. 

.' GRAMATICAIS ..... OUSENTIDO. 

Palavra que serve para designar os seres, atos ou conceitos;nome. 

Substantivos de Substantivo que tem a mesma forma para o singular e o plu-
dois números ral: lápis, vírus, ônibus, mil folhas. 

Substantivos de 
São substantivos que têm a mesma forma para seres de am-

Substantivo dois gêneros 
bos os sexos, sendo o gênero marcado pelo artigo que os 
precede. Exemplos: o/a colega ,o/aagente, o/a lojista . 

Têm a mesma forma para o masculino e o feminino, não 
Substantivos variando sequer o artigo ou o adjetivo que os acompanha. 
sobrecomuns Exemplos: apessoa, a vítima, acriança, ocônjuge, omons-

tro. 

Palavra que expressa ação, estado ou fenômeno. É a classe gramatical mais rica 

Verbo 
em variação de formas, podendo mudar para exprimir modo, tempo, pessoa, nú-
mero e voz. No dicionário, são encontrados no modo infinitivo, que ê, por assim 
dizer, o nome do verbo. Exemplos:Fugir, estar, chover, comprar, ser, anoitecer. 

Palavra que se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. 
Exemplos: mulherlinda, livro divertido ,árvore alta, olhos azuis . 

É um adjetivo que mantém a mesma forma tanto quando 
Adjetivo de dois se refere a substantivos masculinos quanto a femininos. 

gêneros Exemplos: Sugestão aceitável, convite aceitável, obra in-

Adjetivo 
crível, livroincríve I, rapazadorável, moça adorável. 

Trata-se dj palavra que pode ser classificada como adje-
Adjetivo de tivo ou como substantivo e mantêm a mesma forma para 

.... 
dois gêneros e os dois gêneros. Exemplos: Um jovem rebelde (neste caso, 
substantivo de jovem é o substantivo e rebelde, sua qualidade, o adjeti-

dois gêneros vo). Um rebelde jovem (neste caso, ocorre exatamente o 
contrário) 

',' 

Artigo: 
Artigo definido Palavra que se coloca antes do substantivo, determinando-

-o e indicando seu gênero e número (artigo definido: a, as, 0, 

Artigo indefinido os) ou (artigo indefinido: um, uma, uns, umas). 

Palavra que designa os números ou sua ordem de sucessão. Exemplos:Cardinais: 
Numeral quatro, vinte, trinta. Ordinais: quarto, vigésimo, trigésimo. Fracionários: meio, 

, um terço, um quinto.Multiplicativos: duplo, triplo, quádruplo. 
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CLASSES ' '" 
M FUNÇÃO' 

';1,;,:, ,.; ,'" 

GRAMATICAIS " OUSENTIDO ;; 

Palavra que substitui o nome ou que o acompanha tornar claro o seu significado. 
Os pronomes se dividem nas seis grandes classes a seguir: 

Designam as três pessoas do discurso (no singular ou no 
plural). Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Me, te, se, lhe, o, a, 

Pronomes nos, vos, se, lhes, os, as. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, 
pessoais conosco, convosco. Também são pessoais os pronomes de 

tratamento: você, o senhor, a senhora, vossa senhoria, vossa 
Excelência, etc. 

Pronomes 
InclKam a posse em relação às pessoas do discurso: Meu, 

possessivos minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, teu, tua, 
teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. 

Indicam o lugar ou a posição dos seres em relação às pessoas 
Pronome Pronomes do discurso. ]a. Pessoa: Este, esta, estes, estas, isto. 2'. Pessoa: 

demonstrativos Esse, essa, esses, essas, isso. 3'. Pessoa: Aquele, aquela, aque-
les, aquelas, aquilo. 

Representam numa oração os nomes mencionados na ora-
Pronomes ção anterior. Exemplo: O livro que comprei é muito bom. São 
relativos pronomes relativos: Que, quem, quanto(s), quanta(s), cujo(s), 

cuja(s), o qual, a qual, os quais, as quais. 

Referem-se à terceira pessoa do discurso num sentido vago 
Pronomes ou exprimido quantidade indeterminada. Exemplos: Quem 

indefinidos espera sempre alcança. São pronomes indefinidos: algum, 
nenhum, qualquer, ninguém, onde, etc. 

Pronomes Os pronomes interrogativos que, quem, qual, quanto, quan-
interrogativos do são usados para formular uma pergunta. 

4.2. Classes gramaticais invariáveis 
São invariáveis: advérbio, conjunção, interjeição e preposição. 

Veja a tabela abaixo com as funções destas palavras. 

'Clasles;, 
' . .i:", ,;;, 

>J,;. 'i., 
:1;, ; 

, ~!! >' 

gramaticai~ 
',I <; Função ou sentido :;:;;;j\.', Exempló~ ,Y;:" ' 

""';;::~ " 'i <> r, ',';' -, " It:;.:i!ê';:> 9 '~', , 
o. ';: 

Palavra que modifica o verbo, o adjetivo AIk lá,naquele lugar. 

Advérbio ou outro advérbio, expressando uma Não: expressa negação. 
circunstância. logo: prontamente, imediatamente. 

Preposição 
Termo que subordina uma palavra a 

Livro de João, peso sobre o papel, es-

outra. paço entre as árvores, morava em Belo 
Horizonte. 

E exprime ideia de adição (aditiva). 

Termo que liga duas palavras, dois Mas: relaciona pensamentos em çon-
Conjunção membros de uma oração ou duas ora- traste ou oposição. 

ções. Quando: conjunção temporal. 

Se: conjunção que exprime condição. 

Vocábulo que traduz uma impressão 
Oba!: alegria, satisfação. Ar!: alívio, ale-Interjeição súbita, como dor, susto, alívio, admira-

ção. gria. Psiu: Ordena siléncio. 

-

............................................................... 

5. EXERCÍCIO 

01. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analis
ta de Sistemas) Na formação das palavras 
relacionadas a seguir, o papel do sufixo em 
destaque está indicado com evidente equí

voco na alternativa: 

a) impunidade - materialidade (forma 

substantivos de adjetivos) 

b) processui!.! - crimini!.!jforma adjetivos 
de substantivos) 

c) comet~ - recolhi~ (forma 

substantivos de verbos) 

d) estrita~ certamente (forma 

advérbios de adjetivos) 

e) acusa~ - utilizaili (forma 

substantivos de substantivos) 

02. (í'GV - 2009 - MEC - Analista de 
Sistemas - Especialista) Assinale a alter
nativa em que a palavra tenha sido formada 
pela união de dois radicais, ou seja, bases de 

sentido das palavras. 

a) autogeridas 

b) descolonização 

c) superendividamento 

d) ecossistema 

e) desigualdades 

03. (IBGE) Assinale a opção em que todas as 
palavras se formam pelo mesmo processo: 

a) ajoelhar / antebraço / assinatura 

b) atraso / embarque / pesca 

c) o jota / o sim / o tropeço 

d) entrega / estupidez / sobreviver 

e) antepor / exportação / sanguessuga 

04. (BB) A palavra "aguardente" formou-se 

por: 

a) hibridismo 

b) aglutinação 

d) parassíntese 

c) justaposição 

e) derivação regressiva 

05. (AMAN) Que item contém somente pa

lavras formadas por justaposição? 

a) desagradável - complemente 

b) vaga-lume - pé-de-cabra 

c) encruzilhada - estremeceu 

d) supersticiosa - valiosas 

e) desatarraxou - estremeceu 

06. (UE-PR) "Sarampo" é: 

a) forma primitiva 

b) formado por derivação parassintética 

c) formado por derivação regressiva 

d) formado por derivação imprópria 

e) formado por onomatopeia 

07. (EPCAR) Numere as palavras da primeira 

coluna conforme os processos de formação 
numerados à direita. Em seguida, marque 
a alternativa que corresponde à sequência 

numérica encontrada: 

( ) aguardente (1) justaposição 

( ) casamento (2) aglutinação 

( ) portuário (3) parassíntese 

( ) pontapé (4) derivação sufixal 

( ) os contras (5) derivação imprópria 

( ) submarino (6) derivação prefixai 

( ) hipótese 

a) 4, 3, 2, 5, 6, 1 

b) 1,4,1,5,3,6 

c) 4,4, 1,5,6,6 

d) 3, 4, 1, 5, 3, 6 

e) 4,4,1,5,3,6 
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08. (CESGRANRIO) Indique a palavra que 
foge ao processo de formação de chapecha
pe: 

a) zunzum 

b) reco-reco 

c) toque-toque 

d) tlim-tlim 

e) vivido 

09. (UF-MG) Em que alternativa a palavra 
sublinhada resulta de derivação imprópria? 

a) Às sete horas da manhã começou o tra
balho principal: a votaf.~. 

b) Pereirinha estava mesmo com a razão. 
Sigilo ... Voto secreto ... )?obagens, boba
gens! 

c) Sem radical -eforma da lei eleitoral, as 
eleições continuariam sendo uma farsa! 

d) Não chegaram a trocar um i~.!2 de prosa, 
e se entenderam. 

e) Dr. Osmírio andaria desorientadQ, senão 
bufando de raiva. 

10. (AMAN) Assinale a série de palavras em 
que todas são formadas por parassíntese: 

a) acorrentar, esburacar, despedaçar, ama-
nhecer 

b) solução, passional, corrupção, visionário 

c) enrijecer, deslealdade, tortura, vidente 

d) biografia, macróbio, bibliografia, aste
roide 

e) acromatismo, hidrogênio, litografar, 
idiotismo 

11. (FFCL SANTO ANDRÉ) As palavras cou
ve-flor, planalto e aguardente são formadas 
por: 

a) derivação 

b) onomatopeia 

c) hibridismo 

d) composição 

e) prefixação 

12. (FUVEST) Assinale a alternativa em que 
uma das palavras não é formada por prefi
xação: 

a) readquirir, predestinado, propor 

b) irregular, amoral, demover 

c) remeter, conter, antegozar 

d) irrestrito, antípoda, prever 

e) dever, deter, antever 

13. (LONDRINA-PR) A palavra resgate é for
mada por derivação: 

a) prefixai 

b) sufixal 

c) regressiva 

d) parassintética 

e) imprópria 

14. (CESGRANRIO) Assinale a opção em 
que nem todas as palavras são de um mes
mo radical: 

a) noite, anoitecer, noitada 

b) luz, luzeiro, alumiar 

c) incrível, crente, crer 

d) festa, festeiro, festejar 

e) riquez~ricaç~enriquecer 

1S. (SANTA CASA) Em qual dos exemplos 
abaixo está presente um caso de derivação 
parassintética? 

a) Lá vem ele, vitorioso do combate. 

b) Ora, vá plantar batatas! 

c) Começou o ataque. 

d) Assustado, continuou a se distanciar do 
animal. 

e) Não vou mais me entristecer, vou é can
tar. 
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16. (UF-MG) Em todas as frases, o termo gri
fado exemplifica corretamente o processo 
de formação de palavras indicado, exceto 
em: 

a) derivação parassintética - Onde se viu 
perversidade semelhante? 

b) derivação prefixai - Não senhor, não 
procedi nem percorri. 

c) derivação regressiva - Preciso falar-lhe 
amanhã, sem falta. 

d) derivação sufixal - As moças me acha
vam maçador, evidentemente. 

e) derivação imprópria - Minava um apeti
te surdo pelo jantar. 

17. (UF-MG) Em "O girassol da vida e o pas
satempo do tempo que passa não brincam 
nos lagos da lua", há, respectivamente: 

a) um elemento formado por aglutinação e 
outro por justaposição 

b) um elemento formado por justaposiç~o 
e outro por aglutinação 

c) dois elementos formados por justaposi
ção 

d) dois elementos formados por aglutina
ção 

e) n.d.a 

18. (UF-SC) Aponte a alternativa cujas pala
vras são respectivamente formadas por jus
taposição, aglutinação e parassíntese: 

a) varapau - girassol - enfaixar 

b) pontapé - anoitecer - ajoelhar 

c) maldizer - petróleo - embora 

d) vaivém - pontiagudo - enfurece 

e) penugem - plenilúdio - despedaça 

19. (UF SÃO CARLOS) Considerando-se os 
vocábulos seguintes, assinalar a alternativa 
que indica os pares de derivação regressi
va, derivação imprópria e derivação sufixal, 
precisamente nesta ordem: 

1) embarque 

2) histórico 

3) cruzes! 

4) porquê 

5) fala 

6) sombrio 

a) 5,1-4,3-6 

b) 4,2-5,3-6 

c) 5,3-4,2-6 

d) 3,5-6, 1-4 

e) 6,2-5, 1-4 

20. (VUNESP) Em " ... gordos irla!!9.~~.e.~ 
de rosto vermelho ... " e " ... deixa ~.!2trev~! 
o princípio de uma tatuagem.", os termos 
grifados são formados, respectivamente, a 
partir de processos de: 

a) derivação prefixai e derivação sufixal 

b) composição por aglutinação e derivação 
prefixai 

c) derivação sufixal e composição por jus
taposição 

d) derivação sufixal e derivação prefixai 

e) derivação parassintética e derivação su
fixai 

.. .........•.. /.<:. .GABARITO 
..... 

' ... .: ....... 

1 E 2 D 3 B 4 B 

I- 5 B 6 C 7 E 8 E 

9 D 10 A 11 D 12 E 

13 C 14 B 15 E 16 A 

17 C 18 D 19 C 20 D 

6. QUESTÓES COMENTADAS DE CON
CURSOS 

01. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa 
contendo palavra do texto que é formada 
por prefixo. 
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a) Máquina, 

b) Brilhantismo. 

c) Hipertexto. 

d) Textualidade. 

e) Arquivamento. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Radical: tex
to; prefixo: hiper = 'superior'; 'a mais'; , acima 
do normal ou do regular'; , em excesso .... ou 
demasia'; , muito ou muitíssimo'; , extrema
mente, excessivamente ou fortemente'; , au
mento anormal (ou patológico)'. 

Alternativa "a" - Radical. 

Alternativa "b" - Radical: brilhant; su
fixo: ismo. 

Alternativa "d" - Radical: text; sufixo: 
idade. 

Alternativa "e" - Radical: arquiv; sufixo: 
mento. 

02. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) Em "iniciativas experi
mentais", o adjetivo é uma palavra formada 
por sufixação. Outro adjetivo do texto com 
essa mesma formação está destacado em: 

a) Falta mais dedicação dos pesquisado
res e investidores ... 

b) ... dispostos a deixá-Ias acessíveis ao 
grande público. 

c) ... dispostos a deixá-Ias acessíveis ao 
grande público. 

d) Os atuais mecanismos de busca na rede 
já estão ultrapassados ... 

e) Ainda vamos ver sites como o Google 
com a mesma nostalgia ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta- Acessíveis é 
adjetivo, tem origem em acesso ou acessar 
(v.) tal como experimentais que vem de ex
perimento (subst.) ou de experimentar (v.). 

Alternativa "a" - pesquisadores aqui é 
substantivo. 

Altern.ativa "c"- público aqui também é 
substantivo e nem tem sufixo. 

Alternativa "d"- mecanismos, também 
substantivo. 

Alternativa "e"- nostalgia - substanti
vo. Vale saber: nost(o)- regresso + alg(o)- dor 
+ ia estado. 

03. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Leia o trecho. 

Estudo da ONG Instituto Pólis mostra 
que, infelizmente, sem o tratamento e 
a destinação corretos, ... 

Assinale a alternativa que contém uma 
palavra formada pelo mesmo processo 
do termo destacado. 

a) infiel. 

,b) democracia. 

c) lobisomem. 

d) ilegalidade. 

e) cidadania. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - ilegalidade: 

prefixo de negação, privação (i, in). Mais o 
único sufixo adverbial mente. 

Dica 

Retiremos o prefixo: legalidade; o sufixo: 
ilegal. Como ocorre em infelizmente: infeliz 
e felizmente. Há derivação prefixai e sufixal 
por formarem novas palavras. 

Na derivação parassintética, não se po
de retirar prefixo ou sufixo. Exemplo: ES
quentAR. 

Alternativa "a" - Só tem o prefixo de 
negação. 

Alternativa "b" - Há composição: mais 
de um radical = governo (cracia) do povo 
(demo). 
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Alternativa "c" - Formado por agluti

nação ou composição. 

Alternativa "e" - Formação diferente: 

só sufixo. 

04. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Area Judiciária - TRE/SC/2011) 
Analise o item abaixo, sobre a estrutura das 
palavras inexato, incompleto e incorreto: 

"É inexato, incompleto, incorreto" 

I. Todas apresentam o mesmo prefixo, que 

indica negação. 

11. Incompleto é formado por mais de um 

radical. 

111. Todas pertencem à classe dos adjetivos. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Apenas o item I. 

b) Apenas o item 11. 

c) Apenas o item 111. 

d) Apenas os itens I e 111. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Questão de 

processos de formação das palavras 

Item "I". Todos os prefixos !.!l indicam 

negação. 

Item "11". Incompleto possui apenas um 

radical: complet. 

Item "111". Todos os vocábulos são adje

tivos, pois qualificam. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Eles não batem mais de porta em 
por ta, os ex-vendedores de enciclo

pédia. Tém mais o que fazer. 

Um empilhou os 78 volumes da 

enciclopédia perto do computador. 

Faz anos que confere no Google, na 

ordem editada, todos os verbetes do 

seu tesouro. Está na página 48 do 70 

volume. Ao chegar no último, preten

de enviar um relataria comparativo 

às autoridades educa cionais. Ele não 

confia no conteúdo do Gcogle. "t ine

xato, incompleto, incorreto'~ acusa. 

Outro se tornou pipoqueiro, com 
carrinho em frente a uma escola. Seu 

prazer é passar dezenas ae saquinhos 

de pipoca às mãos da criançada. Pra

zer Num detalhe: entrega saquinhos 

de forro duplo: por dentro, saco nor

mal, branco, asséptico; por fora, co

ladas ao saco, partes de páginas das 

enciclopédias acumuladas em casa. A 

cada criança, repete, cioso: - Lé aí en

quanto come, menino. '/ai melhorar 

suas notas. 

Um terceiro reúne d.'ferentes en

ciclopédias usadas. Gari.71pa nos se

bos e põe anúncios ao :ontrário do 

passado: "Compra-se enciclopédias. 

"Já alugou uma garagem e arranjou 

cadeiras em brechós. Assim que orga

nizar a coleção e melhorar o ambien

te, vai abrir o Museu da Enciclopédia. 

Lá, as pessoas poderão consultar de 

graça, à vontade. O letreiro ele mes

mo pintou, com um adendo: Aceitase 

doações. 

Um virou tatuador e. além do ca

tálogo de desenhos, oferece um bô

nus aos clientes: tatuagem de palavra 
escolhida na enciclopédia, ali na es

tante. Ninguém escapa da sua persu

asão: todos saem da lojmha com um 

termo definitivo na pele. Ao terminar 

cada trabalho, ouvem seu suspiro. Aí 

confundem o som da sua satisfação 

com ruído de cansaço. 

Tem um que fez um cartaz e, pa

rado no centro, oferece verbetes de 

enciclopédia aos populares. O cartaz 

desafia: ME PERGUNTE QUALQUER 

COISA. A quem não res.'ste ao apelo, 

ele sempre responde com precisão. 
No fim do dia, uns re:lis no bolso, 
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toma um banho, uma sopa, e senta
-se numa poltrona sob um abajur. Fa
ceiro, recomeça a decoreba de algum 
volume. 

Aquele outro é artesão no Brique 
da Redenção. Aos sábados, vende 
caixinha; porta-tudo. De todos os 
tamanhos, estampadas com recortes 
de verbetes. Sua arte é arranjar as 
colagens, que ficam atraentes e intri
gantes: lado a lado, verbetes díspares 
criam jogo de interesse. Um sucesso. 

Além desses, mais uns 20 se ocu
pamdeAaZ. 

No domingo, esses ex-vendedores 
se juntam numa praça. Relembram as 
histórias da semana. De longe, pare
cem aposentados. Fossem ouvidos, 
se saberia que jamais deixarão a ati
vidade. 

Fraga Adaptado de: http://www. 
sinprors.crg.br/extrac/asse/setll/fra_ 
ga.asp. Acesso em: 13 set. 2011. 

05. (Pontua Concursos - Analista Judi
ciário - Área Judiciária - TRE/SC/2011) 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
formação das palavras: 

a) Recic/opedistas é um neologismo que 
significa, segundo o texto, aqueles que 
reciclam as enciclopédias. 

b) Asséptico êpresenta derivação prefixal
-sufixal. 

c) Coleção e artesão são substantivos deri
vados de verbos. 

d) Porta-tudo é composto por justaposição. 

.. COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - Coleção e arte
são não derivam de verbos, mesmo não sa
bendo a origem das palavras - matéria pou
co exigida em provas de Fundação Carlos 
Chagas, CESPE e ESAF -, daria para acertar 
por eliminação. Atenção à alternativa a: Re
tornando ao texto, fica claro que a palavra 
REc/CLOPEDISTAS não está no dicionário, 

sendo assim, trata-se de um neologismo 
(uso de palavra ou expressão nova) 

06. (CESPE - Soldado PM da Polícia Mili
tar - ES/2010) A formação dos vocábulos 
"lamentavelmente" e "plenamente" ocorre 
de maneira idêntica: a partir do acréscimo 
do sufixo -mente a um adjetivo. 

COMENTÁRIOS 

Certo - Sufixos são elementos isolada
mente insignificativos que, acrescentados 
a um radical, formam nova palavra. A sua 
principal característica é mudar a classe gra
matical da nova palavra. Na Língua Portu
guesa, existe apenas um único sufixo adver
bial: "-mente", derivado do substantivo femi
nino latino mens, mentis que pode significar 
"a mente, o espírito, o intento". Este sufixo 
juntou-se a adjetivos, na forma feminina, 
para indicar circunstâncias, especialmente 
as de modo. 

Exemplos: lamentavel-mente, plena
-mente, altiva-mente, brava-mente, bon
dosa-mente 

07. (UNEMAT - Soldado PM da Polícia Mi
litar - MT/2009) Os vocábulos "covardia" e 
"terrorismo" são formados pelo processo de: 

a) recomposição. 

b) hibridismo. 

c) aglutinação. 

d) justaposição. 

e) sufixação. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Ambos 
os vocábulos são formados por sufixação: 
"covardia", por "covarde" + sufixo grego 
"ia" (qualidade, estado) e "terrorismo" for
mado por "terror" + sufixo "ismo", do grego 
"ismos" que dá sentido de "doutrina", "esco
la". 

Alternativa "a" - O termo correto seria 
"composição". 

I. 
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Alternativa "b" - Hibridismo ocorre 
quando o vocábulo é formado por elemen
tos originários de idiomas, ou línguas dife
rentes, ex.: "burocracia" = Francês e grego. 

Alternativa "c" - Na aglutinação há al
teração fonética, ex.: "planalto". 

Alternativa "d" - Justaposição é decor
rente da junção de dois radicais, sem alterar 
a fonética, ex.: "girassol". 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Um tango para lá de desafinado 

Uma imagem, uma constata
ção, uma estatística e uma frase 
resumem o estado das coisas na 
Argentina. A imagem: pedreiros 
acrescentando mais um andar às la
jes das favelas de Buenos Aires. En
quanto a atividade da construção 
civil em geral está em queda, as pre
cárias vil/as portenhas não param 
de crescer - na falta de espaço, para 
cima. A constatação: a quantidade 
cada vez maior de galões de água 
expostos sobre carros estacionados, 
principalmente na periferia da capi
tal argentina. Este é o sinal conven
cionado pelos proprietários para 
anunciar que seus veículos usados 
estão à ven.da. Mais automóveis 
enfeitados com galões, mais pes
soas com necessidade urgente de 
dinheiro. A estatística: a mortalida
de infantil na província de Buenos 
Aires subiu 8% em 2007. Tudo isso 
dá a ideia de que algo vai muito 
mal na Argentina. A população da 
capital que vive em moradias irre
gulares aumentou 30% nos últimos 
dois anos. Três em cada quatro ar
gentinos dizem não ganhar o sufi
ciente para cobrir os gastos diários. 
E, no mesmo ano em que o PIB da 
Argentina cresceu incríveis 8,7%, o 
mais básico dos indicadores sociais 
só piorou na principal província do 

país. Favelas em expansão, renda 
relativa em baixa e bebês morren
do - no mínimo, o governo deveria 
estar reconsiderando suas políticas 
econômicas e sociais. A presiden
te argentina diz que não é o caso. 
Formulada por Cristina Kirchner 
em um comício da campanha para 
as eleições legislativas do próximo 
domingo, eis a frase: «Encontramos 
o caminho e devemos segui-lo e 
aprofundá-lo». 

(Veja, 24.06.2009) 

08. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ
-SP/2009) O sentido expresso pelo prefixo 
na palavra desafinado, no título do texto, 
também está presente na palavra destacada 
em: 

a) Eles teriam de cooperar com a nova ad
ministração do prédio. 

b) Trabalhou tanto e não salvou o docu
mento, por isso o refez. 

c) No subtítulo do texto, havia uma palavra 
que não conhecia. 

d) Ele era incapaz de resolver um problema 
com agilidade. 

e) Era preciso esfriar o leite antes de acres
centar-lhe o café. 

COMENTÁRIOS 

/' Alternativa "d": correta- Na palavra 
incapaz, temos o prefixo in indicando nega
ção (não é capaz), tal como des em desafina
do (não é afinado). 

Alternativa "a" - Não há prefixo indi
cando negação. 

Alternativa "b" - Prefixo RE de refazer 
não expressa o mesmo sentido. 

Alternativa "c"- Prefixo sub em subtítu
lo não expressa sentido de negação. 

Alternativa "e"- Não há sufixo indican
do negação. 
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09. (PM-RJ - Soldado PM da Polícia Mi
litar - RJ/200S) A palavra "historiador" só 
NÃO é formada pelo mesmo processo veri
ficado em: 

a) historicismo 

b) historieta 

c) historinha 

d) historicidade 

e) historiografia 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" -"histo
riador" é formada por derivação sufixal, 
ou sufixação = ~ + sufixo dor e, "his
toriografia" é formada por composição, no 
caso, justaposição = radical história + outro 
radical grafia. 

Alternativa "a" - historicismo de histó
rico + ismo = tal como "historiador" - radical 
mais sufixo. 

Alternativa "b" - historieta = história + 
sufixo diminuto "eta" tal como "historiador". 

Alternativa "c" - historinha = história + 
sufixo diminuto "inha" da mesma forma que 
"historiador". 

Alternativa "d" - historicídade, forma
da também por sufixação, "historie" + sufixo 
de qualidade "idade". 

10. (PM-RJ - Soldado PM da Polícia Mili
tar - RJ/2{)OS) "O segundo me chegou! Co
mo quem chega do bar! Trouxe um litro de 
aguardente! Tão amarga de tragar ... " (Chico 
Buarque - Teresinha) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Quanto ao processo de formação, a 
palavra "aguardente" é classificada do 
mesmo modo que: 

amoroso 

deslealdade 

planalto 

realismo 

pedreiro 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - A pa
lavra "aguardente" é formada por agluti
nação de água mais "ardente", do mesmo 
modo que "elanalto", formada por plano 
mais "alto". 

Alternativa "a" - "amoroso" é classifica
da por sufixação - "amor" mais sufixo "oso" 

Alternativa "b" - "deslealdade" tem 
formação classificada por prefixação "des" e 
sufixação "dade". 

Alternativa ud" - "realismo" é de for
mação classificada por sufixação "real" mais 
"ismo". 

Alternativa "eu - "pedreiro" é de for
mação classificada de derivação do radical 
"pedra". 

CAPÍTULO 2 

SUBSTANTIVO 
SUMÁRIO 

I. Definição' 1.1. Em Concursos - Morfossintaxe • 2. Classificação do substantivo' 2.1. Substantivos 
comuns e próprios' 2.2. Substantivos concretos e abstratos' 2.2.1. Em concursos' 2.3. Substantivos 
coletivos' 3. Formação do substantivo' 3.1. Substantivos simples e compostos' 3.2. Substantivos 
primitivos e derivados' 4. Flexão do substantivo' 4.1. Flexáo de gêneto • 4.1.1. Substantivos biformes 
e substantivos uniformes' 4.1.2. Epicenos' 4.1.3. Sobrecomuns • 4.1.4. Comum de dois gêneros' 
4.1.5. Formação dos substantivos biformes e uniformes' 4.1.5.1. Substantivos biformes • 4.1.5.2. 
Uniformes' 4.1.6. Substantivos de gêneros incertos' 4.1.6.1. Gênero dos nomes de cidades' 4.1.6.2. 
Gênero e significação' 4.2. Flexáo de número do substantivo' 4.2.1. Plural dos substantivos simples' 
4.2.2. Plural dos substantivos compostos' 4.2.3. Plural das palavras substanrivadas • 4.2.4. Plural dos 
diminutivos' 4.2.5. Plural dos nomes próprios persa nativos • 4.2.6. Plural dos substantivos estrangei
ros • 4.2.7. Plural com mudança de timbre' 4.2.8. Particularidades sobre o número dos substantivos' 
4.3. Flexão de grau do substantivo' 5. Exercício' 6. Questóes comentadas de concursos 

1. DFfINIÇ\O 

Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de 
palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os 
substantivos também nomeiam: 

I Lugares Alemanha, Porto Alegre. I r--------~-------- 1 

Sentimentos amor, raiva. 

Estados alegria, tristeza. 

Qualidades honestidade, sinceridade. 

Ações corrida, pescaria. 

1.1. Em Concursos - Morfossintaxe 

Na análise sintática, o substantivo pode ser núcleo de vários termos. 

do sujeito 

do complemento verbal- objeto direto e objeto indireto 

do agente da passiva 

do complemento nominal 

núcleo do aposto 

do predicativo - do sujeito ou do objeto 

do vocativo 

do adjunto adnominal 

do adjunto adverbial 
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o substantivo pode ser adjetivado, isto é, pode qualificar. 

Segundo o Dicionário de usos do português do Brasil, de Francisco S. Borba, o substantivo 

se refere à palavra em sua atuação como adjetivo. 

Substantivo Adj [Qualificador de nome não animado] 

1) que tem substância ou essência: destacava-se entre os homens hábeis daquele país o hábi

to de fazer uma conversa prosseguir horas a fio, sem que a proposta substantiva ganhasse 

clara configuração (REP); se olham as coisas não pelos resultados substantivos(VEJ); 

2) essencial; profundo: eu te amo por você mesma, de um modo substantivo e positivo(LC) 

3) fundamental; essencial: o submarino foi um elemento adjetivo na I Guerra Mundial e subs

tantivo na 11 Guerra (VEJ) 

4) que equivale a um substantivo, ou que o traz implícito: onde é que está a ideia substantiva 
no meio desses adjetivos?(CNT) . Nm 

5) palavra que por si só designa a substância, ou seja, um ser real ou metafísico; palavra com 

que se nomeiam os seres, atos ou conceitos; nome: Há-kodesh é na origem um substantivo 

feminino (VEJ); Planctus era um particípio passado e não um substantivo (ACM) 

2. CLASSIFICAÇÃO DO SU,BSTANTIVO 

2.1. Substantivos Comuns e Próprios 

designa os seres de 
menino, 
cidade, comum uma mesma espécie 
mulher, 

de forma genérica 
cachorro 

designa os seres de 
Brasil, 

Grécia, próprio uma mesma espécie 
Luciana, 

de forma particular 
Pedro 

2.2 Substantivos Concretos e Abstratos 

concreto designa o ser que existe, independentemente de outros seres 

abstrato designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir 

2.2.1 Em Concursos 

Os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. 

Seres do mundo real: homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc. 

Seres do mundo imaginário: saci, mãe-d'água, fantasma, etc. 

Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, 

dos quais podem ser abstraídos, e sem os quais não podem existir: vida (estado), rapidez (qua
lidade), viagem (ação), saudade (sentimento). 
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2.3 Substantivos coletivos 

São os substantivos comuns que, mesmo estando no singular, designam um conjunto de 
seres da mesma espécie. Alguns substantivos coletivos: 

Substantivos Coletivos 

Alcateia De lobos 

Arquipélago De ilhas 

Banca De examinadores 

Bando De aves, de ciganos, de malfeitores 

Cáfila De camelos 

Cancioneiro Conjunto de canções, de poesias líricas 

Cardume De peixes 

Chusma De gente, de pessoas 

Corja' De vadios, de tratantes, de velhacos, de ladrões 

Elenco De Atores 

Farândola De ladrões, de desordeiros, de assassinos, de maltrapilhos, de vadios 

Feixe De lenha, de capim 

Girândola De foguetes 

Junta De bois, de médicos, de credores, de examinadores 

Magote De pessoas, de coisas 

Manada De bois, de búfalos, de elefantes 

Matula De vadios, de desordeiros 

Molho De chaves, de verdura 

Ninhada De pintos 

Quadrilha De ladrões, de bandidos 

Ramalhete Deflores 

Récua De bestas de carga 

Roda 
, 

De pessoas 

Talha De lenha 

Vara De porcos 

Armento De gado grande: bGis, búfalos 

Atilho De espigas 

Banda De músicos 

Cacho (de bananas, de uvas) 

Cambada De malandros 

Caravana De viajantes, de peregrinos, de estudantes 

Choldra De assassinos, de malandros, de malfeitores 

Constelação De estrelas 

Coro De anjos, de cantores 

Falange De soldados, de anjos 

Fato De cabras 

I 
I 
I 
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Substantivos Coletivos 

Frota De navios mercantes, de autocarros 

Horda 
De povos selvagens nômades, de desordeiros, de aventureiros, de ban
didos, de invasores 

Legião De soldados, de demônios 

Malta De desordeiros 

Matilha De cães de caça 

Mó De gente 

Multidão De pessoas 

Plêiade De poetas, de artistas 

Romanceiro Conjunto de poesias narrativas 

Rebanho De ovelhas 

Réstia De cebolas, de alhos 
---------------4------~-------------------------------~ 

~--------Súci-a----------I-O-e--ve-l-h-a-co-s~,-d-e-d-e-so-n-e-s_t __ os ______________________________ --4 

Tropa De muares 

Fonte: www.priberam.pt 

Abelhas colmeia / enxame / cortiço ~ ------------------1-------------------------
Abotoadura botão de qualquer peça de vestuário ,----1------'--------

Abutre bando 
----------------------------1 

I Abutres bando 

tL-_Acervo de quadros 

Acompanhante comitiva, cortejo, séquito 
---------+------~--~-----------------_4 I Acompanhantes comitiva / cortejo / séquito 

Alameda árvore em linha 

Álbum de fotografias, de figurinhas 

Alcateia de lobos 

Alho (quando entrelaçados) réstia, enfiada, cambada 

Alhos I cebolas réstia 

Aluno classe 

Alunos classe 

Amigo (quando em assembleia) tertúlia 

, Amigos (em assembleia) tertúlia 

onze meses I Andecamestre 

~~==~A~-n--i-m~a--i-S-(-d--e-c-o-rt-e-)----- g_a_d_o _____________________________________________ _4 
Animais (de raça, para 

reprodução) plantei 
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dos Coletivos mais conhecidos 

Animais ferozes 

Animal 
(em geral) piara, pandilha, (todos de uma região) fauna, (manada de 

i cavalgaduras) récua, récova, (de carga) tropa, (de carga, menos de 10) 
lote, (de (ferozes ou ,el-vacIPn,l 

Anjo 

(quando de profissionais) ferramenta, instrumental 

ferramenta / instrumental 

Aplaudidor (quando pagos) claque 

Aplaudidores pagos 

Arcabuzeiro batalhão, manga, regimento 

Arcabuzeiros batalhão / manga / regimento 
----------- -----_._-_._------------------------

Argumento carrada, monte, montão, multidão 
------------- ---------------------------~ 

Arma (quando tomadas dos inimigos) troféu 

Navios de Guerra Armada, esquadra, frota 

Armas tomadas do inimigo troféu 

Arquipélagos de ilhas agrupadas em uma mesma região 
----- - ----------- -- ---------------------- --- -------------------------------

, batelada 

(quando heterogêneo) mixórdia c ______________________________ ~ __________ • __ _ 

Artista (quando trabalham juntos) companhia elenco 
_,~,_.,_._~._,~ •••. _"'h __ •. ___ .~~. __ ~"_~ __ " .• __ ."_~.~ ____ ~ •• _~_._ .. _._~. ____ ~_~_"~ __ ,.~. __ . ________ ~_ --
- Artistas cênicos i 
: (atores I atrizes) elenco / grupo 

i (quando em linha) alameda, carreira, rua, souto, (quando constituem 
Árvore maciço) arvoredo, bosque, (quando altas, de troncos retos a aparentar 

i parque artificial) malhada 

i Arvoredo : árvore quando constituem maciço 

Árvores I aleia / alameda / arvoredo / fileira / renque 

Asneira i acervo, chorrilho, enfiada, monte 

i Asneiras i chorrilho / enfiada 
, 

Asno i manada, récova, récua 

i Asnos i manada / ré cova / récua 

Assassino : choldra 
.~._~- _.~'"--~ ~. __ . __ .. ~_.----'-'- "--'"'--

Assassinos - choldra / choldraboldra 

Assistente I assistência 
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Relação dos Coletivos mais conhecidos Relação dos Coletivos mais conhecidos 

Assistentes assistência Bosque floresta, mata - de árvores 

Astro (quando reunidos a outros do mesmo grupo) constelação 

Astros constelação 
Botão 

(de qualquer peça de vestuário) abotoadura, (quando em fileira) car-
, reira 

Atlas de mapas Botões de vestuários abotoadura / carreira (quando enfileirados) 

Ator elenco Brinquedo choldra 

, Autógrafo (quando em lista especial de coleção) álbum Bruxas conciliá bulo 

Ave (quando em grande quantidade) bando, nuvem Bugio capela 

Aves bando / revoada Burro (em geral) lote, manada, récua, tropa, (quando carregado) comboio 

Avião esquadrão, esquadria, flotilha BurJos I jumentos 
tropa / grupo / lote / manada / récova / récua / comboio (quando car-
regados) 

Aviões esquadrilha / esquadrão / flotilha 
Busto (quando em coleção) galeria 

Baixela de utensílios de mesa 
Bustos de uma coleção galeria 

Bala saraiva, saraivada 

Balas saraiva / saraivada 
Cabelo 

(em geral) chumaço, guedelha, madeixa, (conforme a separação) mar-
rafa, trança 

Bambus moita 

Bananas penca 

Cabelos (de acordo com a 
trança / marrafa 

separação) 

Banda 
de instrumentistas tocando a mesma peça, desde que não haja instru-
mentos de cordas. 

Cabelos (em geral) chumaço / madeixa 

Cabo cordame, cordoalha, enxárcia 

Bandeira (de marinha) mariato Cabos cordoalha / cordame / enxárcia 

Bandidos malta / choldra Cabra fato, malhada, rebanho 

Bando de pássaros ou aves Cabras fato 

Bandoleiro caterva, corja, horda, malta, súcia, turba Cacho de frutas, quando reunidas sob um mesmo talo. 

Bandoleiros caterva / corja / horda / malta / súcia / turba Cadeira (quando dispostas em linha) carreira, fileira, linha, renque 

Batalhão legião, pelotão, tropa - de soldados de uma determinada repartição. Cadeiras (alinhadas) fila / carreira / linha / renque 

Bêbado corja, súcia, farândola Cães adua / cainçalha / canzoada / matilha 

Bêbados corja / súcia /farândola Cáfila de Camelos (quando enfileirados) 

Biblioteca de livros organizados em prateleiras Cálice baixela 

. Biênio dois anos Cãmaras congresso / assembleia 

Bimestre dois meses Cameleiro caravana 

Bispos srnodo / concílio Camelo (quando em comboio) cáfila 

Boi 
boiada, abesana, armento, cingel, jugada, jugo, junta, manada, reba-
nho, tropa 

Camelos cáfila / récua 

Caminhão frota 
Boiada de bois 

Caminhões frota 

Bois/vacas 
manada / abesana / armento / cingel / horda / jugada / jugo / junta / 
ponta de gado / rebanho Camundongo (quando nascidos de uma s6 vez) ninhada 

Bomba bateria Camundongos ninhada 

Bombas bateria 

." Borboleta boana,panapaná 

Borboletas panapaná / boana 

Canção 
(quando reunidas em livro) cancioneiro, (quando populares de uma re-
gião) folclore 

Canhão bateria 

Canhóes bateria 
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::,:""",,,, .. , '''''''' 

Cantilena salsa da 

Cantilenas salsada 
,~"'---,-----,-,---------:~--------,--,,-.. ----,--,---"'-".' -" .. -"'-".",~ -,,,,-,-''''''''''-,,,,,,, 

Cantores coro 
:-._------,-----""----!---,-"---,----------,_.",,-,,,,, .. , 

Canzoada de cães :'---,-----.----,,,,--4--,,,,---.. ,--.--.-... --.-------
i ______ ._C:..ã, .. o,' __ ,. __ • ___ +a:,:d:,:u:,:a:." .::.ca::.::inçalha, canzoada, chusma, matilha 

Capim feixe, bra~~da,~-;;vei~------'- '" .. ,-."", .. ,.--", .... " ... ----,--,---.: 
i 
; Caranguejos cambada 
'--------·~~~-------r--'----~----------~--------------,------~ ! Caravana de viajantes em uma mesma viagem 
I 
í Cardeais (em geral) sacro colégio 

I' Cardeais (reunidos para 
conclave 

, _____ e~l~e~g~e~ro~p~a~p~a~) __ _ 
I --r-------.---------,-.-------------,-------.--------

Cardeais (reunidos sob a 
direção do Papa) 

Cardeal 

Cardume 

consistório 

(em geral) sacro colégio, (quando reünidos para a eleição do papa) con
clave, (quando reunidos sob a direção do papa) consistório 

de peixes 
1-----'------,-+---:..._---------------_·_---·-----1 

Carneiro chafardel, grei, malhada, oviário, rebanho 

Carro (quando unidos par,a o mesmo destino) comboio, composição, (quan-
, do em desfile), corso. í--·--------------·- -----.------, ----- --.-_._-- ----------

I
' Carta (em geral) correspondência, (quando manuscritas em forma de livro) 

cartapácio, (quando geográficas) atlas 
I--------C-;.:;~s escrínio ,--,,--------,-.-----

(quando unidas em forma de quadrados) quarteirão, quadra, 

cavalgada, cavalhada, tropel 

cáfila, manada, piara, récova, récua, tropa, tropilha 

récua 

manada, tropa 

tropa 

(quando entrelaçadas pelas hastes) cambada, enfiada, réstia 

bolada, bolaço 

(quando diferenciadas igualmente) tecido 

batelada 

1-________________ f-(:.:e""m-=-g.:.er:.:a~l)..:f"::.ar:..:t.::.ad.::.e::l=a:,:, f:.:a:,:rt:.:ã=o:,:, f:.:artura, (quando em feixes) meda, mo..':~ 

(quando num cordel ou argola) molho penca 
""---~---------I 

molho 
'-----------------4~~---------------------------------_4 

de malandros 
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Cigano bando, cabilda, pandilha 

Cliente clientela, freguesia 

(em geral) cOisada, coisarada, ajuntamento, chusma, coleção, cópia, 
enfiada, (quando antigas e em coleção ordenada) nuseu, (quando em 

Coisa lista de anotação) rol, relação, (em quantidade que se pode abranger 
com os braços) braçada, (quando em série) sequência, série, sequela, 
coleção, (quando reunidas e sobrepostas) monte, montão, cúmulo 

Coluna colunata, renque 

Conc1ave de cardeais reunidos para eleger o papa 

Cônego cabido 

Congregação professores de faculdade 

Consistório de cardeais reunidos para prestar assistência ao papa 

Constelação 
de estrelas em uma mesma região, às quais se associa uma figura mi-
tológica. 

Conta (quando miúdas) conta, miçanga 

Copo baixela 

Corda 
(em geral) cordoalha, (quando no mesmo liame) maço, (de navio) en-
xárcia, cordame, massame, cordagem 

Cordilheira, serra 
de montanhas enfileiradas (dependendo do tamanho das montanhas 
e da extensão) 

Corpo docente professores de estabelecimento primário e secund§rio 
" 

Correia (em geral) correame, (de montaria) apeiragem 

Credor junta, assembléia 

Crença (quando populares) folclore 

Crente grei, rebanho 

Década dez anos 

Decamestre dez meses 

Demónios legião 

Depredador horda 

Deputado (quando oficialmente reunidos) câmara, assembleia 

Desordeiro caterva, corja, malta, pandilha, súcia, troça, turba 

Desordeiros caterva 

Diabo legião 

Dinheiro bolada, bolaço, disparate 

Disco discoteca 

Discoteca de disco 

Disparate apontoado 

Doze (coisas ou animais) dúzia 

Elefante I manada 
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Elen,o de atores, de artistas Feiticeiro (quando em assembleia secreta) conciliábulo 

Empregado (quando de firma ou repartição) pessoal Feno braçada, braçado 

Enxame de abelhas Filhote (quando nascidos de uma só vez) ninhada 

Erro barda Filme filmoteca, cinemoteca 

Escola (quando de curso superior) universidade 

Escola de cetáceos 

Fio 
(quando dobrado) meada, mecha, (quando metálicos e reunidos em 
feixe) cabo 

Escravo 
(quando da mesma morada) senzala, (quando para o mesmo destino) 
comboio, (quando aglomerados) bando 

(quando em homenagem a homem ilustre) polianteia, (quando Iiterá-
Escrito rios) analectos, antologia, coletânea, crestomatia, espicilégio, florilégio, 

Flecha (quando caem do ar, em porção) saraiva, saraivada 

(quando atadas) antologia, arregaçada, braçada, fascículo, feixe, festão, 
Flor capela, grinalda, ramalhete, buquê, (quando no mesmo pedúnculo) 

cacho 

seleta Flora de plantas de uma região 

Espectador 
(em geral) assistência, auditório, concorrência, (quando contratados 
para aplaudir) claque 

Espectadores auditório 

espIga 
(quando atadas) amarrilho, arregaçada, atado, atilho, braçada, fascal, 
feixe, gavela, lio, molho, paveia 

Flores ramalhete / braçada / ramo 

Foguete (quando agrupados em roda ou num travessão) girândola 

Força naval armada 

Força terrestre exército 

Esquadrilha de aviões Formiga cordão, correição, formigueiro 

Estaca (quando fincadas em forma de cerca) paliçada Formigas correição 

Estado (quando unidos em nação) federação, confederação, república 

Estampa (quando selecionadas) iconoteca, (quando explicativas) atlas 

Estátua (quando selecionadas) galeria 

Estátua galeria 

Estrela 
(quando cientificamente agrupadas) constelação, (quando em quanti-
dade) acervo, (quando em grande quantidade) miríade 

Frade 
(quando ao local em que moram) comunidade, convento, (quanto ao 
fundador ou quanto às regras que obedecem) ordem 

Frase (quando desconexas) apontoado 

Freguês clientela, freguesia 

Fruta (quando ligadas ao mesmo pedúnculo) cacho, (quanto à totalidade das 
colhidas num ano) colheita, safra 

Estrelas constelação / plêiade 
Fumo malhada 

(quando da mesma escola) classe, turma, (quando em grupo cantam ou 
Gafanhoto nuvem, praga 

Estudante tocam) estudantina, (quando em excursão dão concertos) tuna, (quan- Garoto cambada, bando, chusma 
do vivem na mesma casa) república 

Estudantes turma 

Examiriãdores banca 

Gato cambada, gatarrada, gata ria 

Gente (em geral) chusma, grupo, multidão, (quando indivíduos reles) magote, 
patuleia, poviléu 

Exemplos exemplário Girândola de fogos de artifício -" 

Exército de soldados 

Exploradores bandeira 
Grão manípulo, maneio, manhuço, manojo, manolho, maunça, mão, punha-

do 

FacÍlnora caterva, horda, leva, súcia Graveto (quando amarrados) feixe 

Família parentes em geral Gravura (quando selecionadas) iconoteca 

Farandula mendigos Habitante (em geral) povo, população, (quando de aldeia, de lugarejo) povoação 

Fato de cabras Herói falange , 

Fauna de animais de uma região 

Fazenda (quando comerciáveis) sortimento 

Fetlão (quando comerciáveis) batelada, partida 

Hiena alcateia 

Hino hinário 

Ilha arquipélago 

i 
I 
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-

Ilhas arquipélago 

Imigrante (quando em trânsito) leva, (quando radicados) colônia 

Indio (quando formam bando) maloca, (quando em nação) tribo 

Inseto 
(quando nocivos) praga, (quando em grande quantidade) miríade, nu-
vem, (quando se deslocam em sucessão) correição 

(quando em coleção ou série) jogo, (quando cirúrgicos) aparelho, 

Instrumento (quando de artes e ofícios) ferramenta, (quando de trabalho grosseiro, 
modesto) tr,íllha 

Javali alcateia, malhada, vara 

Jornal hemeroteca 

Jumento récova, récua 

Jurado júri, conselho de sentença, corpo de jurados 

Jurados corpo 

ladrão bando, cáfila, malta, quadrilha, tropa, pandilha 

ladrões quadrilha 

lãmpada 
(quando em fileira) carreira, (quando dispostas numa espécie de lustre) 
lampadário 

leão alcateia 
-

lei 
(quando reunidas cientificamente) código, consolidação, corpo, (quan-
do colhidas aqui e ali) compilação ---

leis legislação 
f---.-----

leitão (quando nascidos de um só parto) leitegada 

lenha talha 

(quando amontoados) chusma, pilha, ruma, (quando heterogêneos) 

livro 
choldraboldra, salgalhada, (quando reunidos para consulta) biblioteca, 
(quando reunidos para venda) livraria, (quando em lista metódica) ca-

tálogo 

Livros biblioteca 

lobo alcateia, caterva 

lustro cinco anos 

Macaco bando, capela 

Malfeitor 

(em geral) bando, canalha, choldra, corja, hoste, joldra, malta, matilha, 
matula, pandilha, (quando organizados) quadrilha, seqUela, súcia, tro-
pa 

Maltrapilho farândola, grupo 

Manada de bovideos ou vacatória (victória) outros animais selvagens 

Mantimento 
(em geral) sortimento, provisão, (quando em saco, em alforge) matula, 
farnel, (quando em cômodo especial) despensa 

Mapa 
(quando ordenados num volume) atlas, (quando selecionados) mapo-
teca 
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L Relação dos Coletivos mais co~hecido~'-"-
~ __ MáqUina _~~q-;;~;~~~~·~---~~~·~~~~~=_-_-_-__________ I 
L ____ ~a~!nheiro ... _ maruJ'a ma' h h' 1_._. __ ' - ' rln agem, compa/"1_~~:51_~~.agem, tripulação, chusma 

L Matilha de canídeos 

I~. __ ~_ Médico _. ---I (quando em C~~i~-;b;~-~-~~;~d~d~ u;~nfe'mo) junta 

~ __ -____ :_:d_ni_~O_; ._.- I ~~::eral) grupo, bando, (:~:r~;~tl:~;~-;-:e--·)-~-:·-~-s-m-a-, c-a-m-b-ad-a---I 

j--- _M __ e_n_t_ir_a _______ ~(~q~u~a~n~d~o~e~m~se~~~_ê_nC-ia-)_e~~_a_d_a _____________________ ~ 

--

r- Mercadoria sortimento, provisão 

r-I-.======;==~========~=~-::-s=n=a~-a=~~==~=========~_.=~_._ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L Mercenário 

I Metal (quando entra na construção de uma_obra ou artefato) ferragem 

I Milênio mil anos 

I 
Ministro (quando de um mesmo governo) ministério, (quanco reunidos oficial-

f-_______ . ______ +m_e.nte) conselho -.- -----------------1 
Mó de pessoas 

Moças rancho 

I Molho de chaves 

! Montanha I cordilheira, serra, serrania 
I------·M~~~_;;--·---·_-r~~scaria, m;~~~d~---- .. ------.. ----------.... ----

r-----------------4-----~~~~~--------·-·-----------------~ l Móvel mobília, aparelho, trem 

I ponta Mulas 

Multidão de pessoas reunidas em um lugar 
-~-------------------~ 

I--______ M_U_' s_i_ca ______ b-(:...:.quanto a quem a conh,e_c_e_)_r_ep:...e_r.to.· r.io ______________ --'c..l 

Músico (quando com instrumento) banda, charanga, filarmônica, orquestra 

Músicos banda 

Nação 

Navio 

Navios 

Ninhada 

Nome 

Nonamestre 

Nota 

Novena 

Nuvem 

Objeto 

(quando unidas para o mesmo fim) aliança, coligação, confederação, 
federação, liga, união 

(em geral) frota, (quando de guerra) frota, flotilha, esquadra, armada, 
marinha, (quando reunidos para o mesmo destino) comboio 

flotilha / armada / esquadra 

de filhotes, de I?intos 

lista, rol 

nove meses 

(na acepção de dinheiro) bolada, bolaço, maço, pawte, (na acepção de 
produção literária, científica) comentário I nove dias ---------------1 

de gafanhotos, de mosquitos, de gatos 

coisa 
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Octamestre oito meses Penca de frutas, quaisquer 

Onda (quando grandes e encapeladas) marouço Peregrino caravana, romaria, romagem 

Órgão (quando concorrem para uma mesma função) aparelho, sistema Pérola (quando enfiadas em série) colar, ramal 

Orquestra ou Camerata 
de instrumentistas de quaisquer instrumentos tocando a mesma peça 
(a camerata é uma orquestra de pequeno porte). 

Orquldea (quando em viveiro) orquidário 

Osso (em geral) ossada, ossaria, ossama, (quando de um cadáver) esqueleto 

Ouvinte auditório 

Pérolas fio 

(em geral) aglomeração, banda, bando, chusma, colmeia, gente, legião, 
leva, maré, massa, mó, mole, multidão, pessoal, roda, rolo, troço, tropel, 
turba, turma, (quando reles) corja, caterva,choldra, farândola, récua, 
súcia, (quando em serviço, em navio ou avião) tripulação, (quando em 
acompanhamento solene) comitiva, cortejo, préstito, procissão, sé-

Ovelha 
(em geral) rebanho, grei, chafardel, malhada, oviário, (quando ainda 
não deram cria e nem estão prenhes) alfeire 

Pessoa quito, teoria, (quando ilustres) plêiade, pugilo, punhado, (quando em 
promiscuidade) cortiço, (quando em passeio) caravana, (quando em 

Ovelhas rebanho 
assembleia popular) comício, (quando reunidas para tratar de um as-
sunto) comissão, conselho, congresso, conclave, convênio, corporação, 

Ovo 
(os postos por uma ave durante certo tempo) postura, (quando no ni-
nho) ninhada 

seminário, (quando sujeitas ao mesmo estatuto) agremiação, associa-
ção, centro, clube, grêmio, liga, sindicato, sociedade 

Padre clero, clerezia Pessoas multidão / roda 

Palavra 
(em geral) vocabulário, (quando em ordem alfabética e seguida de sig-
nificação) dicionário, léxico, (quando proferidas sem nexo) palavrório 

Panapaná de borboletas 

Pilha (quando elétricas) bateria 

Pilha de objetos colocados um em cima do outro 

Pinacoteca de pinturas 
Pancada data 

Pinto (quando nascidos de uma só vez) ninhada 
Pantera alcateia 

(quando no mesmo liame) bloco, maço, (em sentido lato, de folhas li-
Papel gadas e em sentido estrito, de 5 folhas) caderno, (5 cadernos) mão, (20 

mãos) resma, (10 resmas) bala 

(quando frutíferas) pomar, (quando hortaliças, legumes) horta, (quando 
Planta novas, para replanta) viveiro, alfobre, tabuleiro, (quando de uma região) 

flora, (quando secas, para classificação) herbário. 

Plantas flora 
Papel resma 

Plêiade de artistas correlacionados 
Parente (em geral) família, (em reunião) tertúlia 

PÓ nuvem 
Partidário facção, partido, torcida 

Partido (polltico) (quando unidos para um mesmo fim) coligação, aliança, coalização, liga 

Passarinho nuvem, bando 

Pássaro passaredo, passarada 

Pássaros revoada / bando 

Pomar de angiospermas em um determinado local. 

Ponto (de costura) apontoado 

População, povo de pessoas de uma determinada entidade geográfica 

Porco (em geral) manada, persigal, piara, vara, (quando do pasto) vezeira 

Porcos vara /' 

Pau 
(quando amarrados) feixe, (quando amontoados) pilha, (quando finca-
dos ou unidos em cerca) bastida, paliçada Povo (nação) aliança, coligação, confederação, liga 

(quando devem aparecer juntas na mesa) baixela, serviço, (quando arti- Prato baixela, serviço, prataria 

gos comerciáveis, em volume para transporte) fardo, (em grande quan-

Peça 
tidade) magote, (quando pertencentes à artilharia) bateria, (de roupas, 
quando enroladas) trouxa, (quando pequenas e cosidas umas às outras 

Prelado (quando em reunião oficial) sínodo 

Prelatura de bispos 

para não se extraviarem na lavagem) apontoado, (quando literárias) an-
tologia, florilégio, seleta, silva, crestomatia, coletânea, miscelânea. Prisioneiro (quando em conjunto) leva, (quando a caminho para o mesmo destino) 

comboio 
(em geral e quando na água) cardume, (quando miúdos) boa na, (quan-

Peixe do em viveiro) aquário, (quando em fileira) cambada, espicha, enfiada, Prisioneiros leVa 

(quando à tona) banco, manta 

Peixes cardume 
Professor (quando de estabelecimento primário ou secundário) corpo docente, 

(quando de faculdade) congregação 

Pena (quando de ave) plumagem Professores I religiosos congregação 
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I 

1 ___ Programa de projetos 

I Quadriênio quatro anos 
l 

I Quadrilha de bandidos 
I 

Quadrimestre quatro meses 

Quadro (quando em exposição) pinacoteca, galeria 
f---------

Quadros 
i---------

acervo 

Querubim coro, falange; legião 

Quinquimestre cinco meses 

Ramalhete de flores separadas da árvore. 

Rebanho de gado, de ovelhas, de cabras 

Recipiente vasilhame 

Recruta leva, magote 
f---.-.--

Religioso clero regular 

Réstia de alhos, de cebolas 

Revoada de aves em voo: pardais, pombos, etc 

Roupa (quando de cama, mesa e uso pessoal) enxoval, (quando envoltas para 
lavagem) trouxa 

~ Roupas rol 

~ 
Salteador caterva, corja, horda, quadrilha 

Saudade arregaçada 

Século cem anos 

Selo coleção 

Semestre seis meses 

Septuamestre sete meses 

Serra (acidente geográfico) cordilheira 

Serras I montes cordilheira 

Servical queira 

Soldado tropa, legião 

Soldados batalhão / troço / exército 

Tecidos fardo 
-- --

Tertúlia parentes em reunião I 
~,._---------~---- I 

: ______ TI_lm_e _____ If.-d.:..e:::.jogadores de uma modalidade esportiva, de um determin~~_i 
Trabalhador (quando reunidos para um trabalho braçal) rancho, (quando em trân

Sito) leva 
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Trechos literários antologia 

Triênio três anos 

Trimestre três meses 

Tripulante equipagem, guarnição, tripulação 

Trompa de Lhamas 

Tropa de burros, de cavalos 

Turma (ou classe) 
I de alunos assistindo à mesma aula, de clube ou federação.trabalhado-

res da mesma organização 

Utensílio (quando de cozinha) bateria, trem, (quando de mesa) aparelho, baixela 

Vadio cambada, caterva, corja, mamparra, matula, súcia 

Vagabundos caterva / matula / malta 

Vara (quando amarradas) feixe, ruma 

Vara de porcos 

Veiculas 
I i frota 

Velhaco I súcia, velhacada 

Velhacos 

Vespas 

I súcia 

I enxame 

i caravana 

I videoteca 

1 
Viajantes I 

Vídeo 
------------------------1 

Vozes coro 

3. FORMAÇAo DO S'CBSTA:\TIVO 

3.1 Substantivos Simples c Compostos 

Substantivo simples é formado por um único elemento; substantivo composto é formado 
por dois ou mais elementos. 

simples sol, poesia, livro, lua 

composto girassol, beija-flor, guarda-sol 

3.2 Substantivos Primitivos e Derivados 

Substantivo primitivo não deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa; 
o substantivo derivado se origina de outra palavra. 

.--- ---
primitivo terra, luz, fogo, feudo 

derivado território, luzeiro, fogueira, feudalismo 
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4. FLEXÁO DO SUBSTANTIVO 

4.1 Flexão de Gênero 

Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. São 
dois gêneros: masculino e feminino. 

4.1.1 Substantivos Biformes e Substantivos Uniformes 

Atente-se ao que facilita: uni = uma; bi = duas. 

Biformes: possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. 

masculino feminino 

menino menina 

amigo amiga 

gato gata 

candidato candidata 

Uniformes: possuem uma única forma e são classificados em: 

4.1.2 Epicenos 

Têm um só gênero e nomeiam bichos. 

onça macho onça fêmea 

jacaré macho jacaré fêmea 

foca macho foca fêmea 

4.1.3 Sobrecomuns 

Têm um sé gênero e nomeiam pessoas. 

Observação: Há substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado: 

o rádio (aparelho receptor) e a rádio (estação emissora)· 

o capital (dinheiro) e a capital (cidade) 

4.1.4 Comuns de dois gêneros 

Indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. 

o dentista a dentista 

um jovem umajovem 

o imigrante a imigrante 
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4.1.5 Formação dos Substantivos Biformes e Uniformes 

4.1.5.1 Substantivos Bifofmes 

Regra troca-se a terminação 
aluno - aluna geral -opora-

Substantivos acrescenta-se 
freguês - freguesa terminados em -ês -a ao masculino 

troca-se -ão por -oa. 

troca-se -ão por -ã. 

Substantivos fazem o feminino de 
terminados em -ão três formas 

troca-se -ão por ona. 

Exceções: 

1.acrescenta-se 
doutor - doutora 

Substantivos terminados -a ao masculino 

em-or 
2.troca-se 

-or por -triz imperador - imperatriz 

-esa cônsul - consulesa 

Substantivos com. 
feminino em -essa conde - condessa 

-esa, -essa, -isa 

-isa poeta - poetisa 

Substantivos que formam 
o feminino trocando o-e elefante - elefanta 

final por-a 

Substantivos que têm 
radicais diferentes no bode - cabra / boi - vaca 

masculino e no feminino 

Substantivos que formam 
o feminino de maneira 

especial, isto é, não czar - czarina / réu - ré 
seguem nenhuma das 

regras anteriores: 

patrão - patroa 

campeão - campeã 

solteirão - solteirona 

barão - baronesa 

. ladrão-ladra 

. sultão - sultana 
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0.1.5.2 Uniformes 

Epicenos 

Sobrecomuns 

I 
Alguns nomes de animais apresentam uma só forma para designar os dois sexos. Es
ses substantivos são chamados de epicenos. No caso dos epicenos, quando houver a 
necessidade de especificar o sexo, utilizam-se palavras macho e fêmea. 

I
' o jacaré (gênero masculino) - o macho do jacaré I o jacaré macho - a fêmea do jacaré 

lo jacaré fêmea ou fêmeo. 

, a mosca (gênero feminino) - o macho da moscal a mosca macho ou macha - a fêmea 
da moscal o mosca fêmea': 

O substantivo sobrecomwn, que se refere aos seres humanos, tem a mesma forma 
genérica para o masculino ou feminino. Nem os artigos e adjetivos que acompanham 
o substantivo sobrecomum variam. 

O algoz I O apóstolo I A criança I A pessoa I A vítima I O cônjuge I O verdugo I A 
criatura 

--------~--------------------------I 

A distinção de gênero pode ser feita através da análise do artigo ou adjetivo, quando 
acompanharem o substantivo. Comuns de 

------------------~ 
Dois Gêneros I ~o ~o::ga - a colega lo imigrante - a imigrante I um jovem - uma jovem I artista 

~o - artista famosa I repórter francês - repórter francesa 

li.].6 Substantivos de gt:tlcros incertos 

Existem numerosos substantivos de gênero 'incerto e flutuante, sendo usados com a mes
ma significação, ora como masculinos, ora como femininos. 

[._--------------_._---_. __ .. _)._------_._------------------------, 
I a abusão I erro comum, superstição, crendice 
, -- "~ .. '--' 

"---~.,~, .. _-,---_._----
a aluvião sedimentos deixados pelas águas, inundação, grande numero 

a cólera ou cólera-morbo doença infecciosa 
---------_._'"-,-_._------

a personagem pessoa importante, pessoa que figura numa história 
-----

a trama intriga, conluio, maquinação, cilada 

a xerox (ou xérox) cópia xerográfica, xerocópia 

o ágape refeição que os cristãos faziam em comum, banquete de confrater-
nização 

o caudal torrente, rio 

o diabetes ou diabete doença 

ojângal própria da [ndia 

olhama mamífero ruminante da família dos camelídeos 

o ordenança soldado às ordens de um oficial 

o praça soldado raso 

o preá roedor 
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Salvo raras exceções, nomes de cidades são femininos. 

A histórica 
Ouro Preto. 

A dinâmica 
São Paulo. 

;::\,"2 ::', s: o Rio de Janeiro, o Cairo, o Porto, o .".H __ a .. v .... r.e __ .. ___________ 
1 

-L 1.6.2 G0nçro e 

Muitos substantivos têm uma significação no masculino e outra no feminino. 

MASCULINO FEMININO 

o baliza (soldado que, que à frente da tropa, indica 
os movimentos que se deve realizar em conjunto; i\ bli ,a (marco, estaca; sinal que marca um limite 
o que vai à frente de um bloco carnavalesco, ma- ou proibição de trânsito) 
nejando um bastão) 

~ça (chefe) cabeça (parte do corpo) 

',oeparaçã", religiosa, ,idência) ci "n·" (ato de cismar, desconfiança) 

1 (a cor cinzenta) a cinz,l (resíduos de combustão) 

cap (dinheiro) a ca"i:al(cidade) 

l coma (perda dos sentidos) iI cornil (cabeleira) 

I (orill (pólipo, a cor vermelha, canto em coro) :1 Cúr;d (cobra venenosa) 
~-------_._. ---_.--,,---------

o crisma (óleo sagrado, usado na administração 
a crisma (sacramento da confirmação) 

da crisma e de outros sacramentos) 
-

I 
o c lira (pároco) L:. cura (ato de curar) 

o estepe(pneu sobressalente) a estepe (vasta planície de vegetação) 

a guia (documento, pena grande das asas das 
o guia (pessoa que guia outras) 

aves) 

o grama (unidade de peso) a grilma (relva) 

o o ixa (funcionário da caixa) a caixa (recipiente, setor de pagamentos) 

o lente (professor) I a lente (vidro de aumento) 

o moral (ânimo) a moral (honestidade, bons costumes, ética) 

I o nascente (lado onde nasce o Sol) a nascente (a fonte) 
I . 

I o maria-fumaca (trem como locomotiva a va9 a maria-fumaça (locomotiva movida a vapor) I . 

I a P'lla (parte anterior do boné ou quepe, antepa-
I o paio (poncho) ! rol 

i I 

I o riÍclio (aparelho receptor) I a rádio (estação emissora) 

I o V09" (remador) I a voga (moda, popularidade) , 
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4.2 Flexão de Número do substantivo 

4.2.1 Plural dos Substantivos Simples 

vogal, ditongo oral e 
n fazem o plural pelo 

acréscimo de s. 

m fazem o plural em ns. 

r e z fazem o plural pelo 
acréscimo de es. 

ai, el, 01, ui flexionam-se 
no plural, trocando o I 

poris. 

il fazem o plural de duas 
Os substantivos maneiras: 
terminados em 

s fazem o plural de duas 
maneiras: 

ão fazem o plural de três 
maneiras. 

-
x ficam invariáveis. 

pai - pais / ímã - ímãs 

hífen - hifens (sem acento, no plural) 

Exceção: cânon - cânones. 

homem - homens 

revólver - revólveres / raiz - raízes 

Atenção: O plural de caráter é caracteres. 

quintal- quintais / caracol- caracóis / hotel- hotéis 

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 

Quando oxítonos, em is. canil- canis 

Quando paroxítonos, em eis. míssil - mísseis. 

Obs.: a palavra réptil pode formar seu plural de duas 
maneiras: répteis ou reptis (pouco usada). 

Quando monossilábicos ou 
ás - ases 

oxítonos, mediante o acrés-
cimo de es. retrós - retroses 

Quando paroxítonos ou o lápis - os lápis 
proparoxítonos, ficam in-
variáveis. o ônibus - os ônibus. 

substituindo o -ão por -ões ação - ações 

substituindo o -ão por -ães cão - cães 

substituindo o -ão por -ãos grão - grãos 

o látex - os látex. 

4.2.2 Plural dos Substantivos Compostos 

A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, 
do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si. Aqueles 
que são grafados sem hífen comportam-se como os substantivos simples 

aguardente e 
aguardentes 

pontapé e 
pontapés 

girassol e 
girassóis 

malmequer e 
malmequeres 

o plural dos substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma pro
vocar muitas dúvidas e discussões. Vamos a elas. 
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substantivo 
+ couve-flor e couves-flores 

substantivo 

substantivo 
+ amor-perfeito e amores-perfeitos 1. 

adjetivo Flexionam-se os dois 
elementos, quando adjetivo 

formados de + gentil-homem e gentis-homens 
substantivo 

numeral 

+ quinta-feira e quintas-feiras 
substantivo 

verbo 
+ guarda-roupa e guarda-roupas 

2. substantivo 

Flexiona-se somente palavra invariável 
o segundo elemento, + alto-falante e alto-falantes 
quando formados de palavra variável 

palavras repetidas ou imitativas reco-reco e reco-recos 

substantivo 
+ 

preposiçãq clara água-de-colônia e águas-de-colônia 
+ 

substantivo 

substantivo 
+ 

3. preposição oculta cavalo-vapor e cavalos-vapor 
Flexiona-se somente + 
o primeiro elemento, substantivo 
quando formados de 

substantivo 
palavra-chave - palavras-chave 

+ bomba-relógio - bombas-relógio 
substantivo que funciona como 

notícia-bomba - notícias-bomba determinante do primeiro, ou 
seja, especifica a função ou o 

tipo do termo anteri6r. 
homem-rã - homens-rã 

peixe-espada - peixes-espada 

verbo 

4. + o bota-fora e os bota-fora 

Permanecem advérbio 

invariáveis, quando 
verbo 

formados de 
+ o saca-rolhas e os saca-rolhas 

substantivo no plural 

o louva-a-deus e os louva-a-deus 

5. o bem-te-vi e os bem-tE-vis 

Casos Especiais o bem-me-quer e os bem-me-queres 

o joão-ninguém e os joões-ninguém 
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As palavras substantivadas, isto é, palavras de outras classes gramaticais usadas como 
substantivo, apresentam, no plural, as flexões próprias dos' substantivos. 

os contras 

Flexiona-se o substantivo no plural, retira-se o s final e acrescenta-se o sufixo diminutivo. 

flore{s) + 
zinhas florezinhas paizinhos 

botõezinhos 
mão{s)+ 

mãozinhas pezinhos zinhos 

papeizinhos pezitos 

farói(s) + 
faroizinhos 

nuven(s) + 
nuvenzinhas zinhos zinhas 

tren{s) + 
trenzinhos 

funi{s) + 
funizinhos zinhos zinhos 

'" 

Devem-se pluralizar os nomes próprios de pessoas e sobrenomes sempre que a termina
ção se preste à flexão. 

os Borbas os Napoleões 

as Esteres as Paulas as Marias as Joanas 

, ~" ç 

Substantivos ainda aportuguesados devem ser escritos como na língua original, acres-
centando-se s (exceto quando terminam em é ou). 

Substantivos;'; aportuguesados flexionam-se de acordo com as regras de nossa língua. 

os clubes 

Certos substantivos formam o plural com mudança de timbre da vogal tônica (o fechado I 
o aberto). t um fato fonético chamado metafonia. 

:'Ut:lYJANTlVO 

Singular Plural 

corpo (ô) corpos (ó) 

esforço esforços 

fogo fogos 

forno fornos 

fosso fossos 

4.2.8 Particularidades sobre o Número dos Substantivos 

Substantivos que só se 
usam no singular 

Substantivos que só se 
usam no plural 

Substantivo com sentido 
diferente do singular 

Substantivos no singular 
mas com sentido de plural 

o sul, o norte, o leste, o oeste, a fé 

as núpcias, os víveres, os pêsames, as espadas/os paus (naipes de ba
ralho), as fezes. 

honra (probidade, bom nome) e honras (homenagem, títulos) 

I Aqui morreu muito negro. 

I Celebraram o sacrifício divino muitas vezes em capelas improvisadas. 

(L.! Flexão de Crau do Substantivo 

Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tal1anho dos seres. 

~--' ------
GRAU DEFINiÇÃO EXEMPLO 

Neutro 
Indica um ser de tamanho considerado 

rocha, papel, lápis 
natural. 

I bocarra (boca) 

- Indica o aumento do tamanho do ser. muralha (muro) 

pedrona (pedra) 

Aumentativo Analítico 
o substantivo é acompanhado de um adjeti-

casa grande 
vo que indica grandeza. 

é acrescido ao substantivo um sufixo 
Sintético indicador de aumento. Fácil: Sintético = casarão 

Sufixo. 

gatinho (gato) 

- Indica a diminuição do tamanho do ser. bigodinho (bigode) 

vidro (vidrinho) 

Diminutivo Analítico 
substantivo acompanhado de um adjetivo 

(asa pequena 
que indica pequenez. 

i 

é acrescido ao substantivo um sufixo 
Sintético indicador de diminuição. Fácil: Sintético = casinha 

Sufixo. 
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5 EXERCÍCIO 

01. Numa das seguintes frases, há uma flexão 
de plural grafada erradamente: 

a) os escrivães serão beneficiados por esta 
lei. 

b) o número mais importante é o dos anôezi
nhos. 

c) faltam os hífens nesta relação de palavras. 

d) Fulano e Beltrano são dois grandes caráte
res. 

e) os répteis são animais ovíparos. 

02. Assinale o par de vocábulos que fazem o 
plural da mesma forma que "balão" e "caneta
-tinteiro": 

a) vulcão, abaixo-assinado; 

b) irmão, salário-família; 

c) questão, manga-rosa; 

d) bênção, f=apel-moeda; 

e) razão, guarda-chuva. 

03. Assinale c alternativa em que está correta 
a formação do plural: 

a) cadáver - cadáveis; 

b) gavião - gaviães; 

c) fuzil - fuz 'veis; 

d) mal - maus; 

e) atlas - os atlas. 

04. Indique a alternativa em que todos os 
substantivos são abstratos: 

a) tempo - angústia - saudade - ausência -
esperança- imagem; 

b) angústia - sorriso - luz - ausência - espe
rança -inillizade; 

c) inimigo - luz - esperança - espaço - tem
po; 

d) angústia - saudade - ausência - esperan
ça - inimizade; 

e) espaço - olhos - luz - lábios - ausência -
esperança. 
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05. Assinale a alternativa em que todos os 
substantivos são masculinos: 

a) enigma - idioma - cal; 

B) pian ista - presidente - planta; 

C) champanha - dó(pena) - telefonema; 

D) estudante - cal- alface; 

E) edema - diabete - alface. 

06. Sabendo-se que há substantivos que no 
masculino têm um significado; e no feminino 
têm outro, diferente. Marque a alternativa em 
que há um substantivo que não corresponde 
ao seu significado: 

a) O capital = dinheiro; A capital = cidade 
principal; 

b) O grama = unidade de medida; A grama = 
vegetação rasteira; 

c) O rádio = aparelho transmissor; A rádio = 
estação geradora; 

d) O cabeça = o chefe; A cabeça = parte do 
corpo; 

e) A cura = o médico. O cura = ato de curar. 

07. Marque a alternativa em que haja somen
te substantivos sobrecomuns: 

a) pianista - estudante - criança; 

b) dentista - borboleta - comentarista; 

c) crocodilo - sabiá - testemunha; 

d) vítima - cadáver - testemunha; 

e) criança - desportista - cônjuge. 

08. Aponte a sequência de substantivos 
que, sendo originalmente diminutivos ou 
aumentativos, perderam essa acepção 
e se constituem em formas normais, 
independentes do termo derivante: 

a) pratinho - papelinho -livreco - barraca; 

b) tampinha - cigarrilha - estantezinha - ele-
fantão; 

c) cartão - flautim -lingueta - cavalete; 

d) chapelão - bocarra - cidrinho - portão; 

e) palhacinho - narigão - beiçola - boquinha. 
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09. Dados os substantivos "caroço", "imposto", 
"coco" e "ovo", conclui-se que, indo para o plu
ral a vogal tônica soará aberta em: 

a) apenas na palavra nO 1; 

b) apenas na palavra nO 2; 

c) apenas na palavra nO 3; 

d) em todas as palavras; 

e) N.D.A. 

10. Marque a alternativa que apresenta os fe
mininos de "Monge", "Duque", "Papa" e "Pro

feta": 

a) monja - duqueza - papisa - profetisa; 

b) freira - duqueza - papiza - profetisa; 

c) freira - duquesa - papisa - profetisa; 

d) monja - duquesa - papiza - profetiza; 

e) monja - duquesa - papisa - profetisa. 

11. plural dos substantivos "couve-flor", "pão
-de-Ió" e "amor-perfeito", é: 

a) couve-flores; pães-de-ló; amores-perfei

tos; 

b) couves-flores; pães-de-ló; amores-perfei

tos; 

c) couves-flores; pão-de-ló; amor-perfeitos; 

d) couves-flores; pâo-de-Iós; amores-perfei

tos; 

e) couves-flores; pães-de-ló; amor-perfeitos. 

12. Indique o grupo de substantivo que só ad
mite o artigo "o": 

a) cal, dó, sentinela; 

b) contralto, eczema, aluvião; 

c) hosana, apêndice, apendicite; 

d) telefonema, eclipse, afã; 

e) trama, elipse, omoplata. 

13. Indique a alternativa que apresenta erro 
na forma do plural: 

a) sol: sóis; fúsil: fúseis; anão: anões; 

b) peão: peões; guardião: guardiãos; caráter: 

caracteres; 

c) órgão: órgãos;corrimão: corrimãos; mel: 
méis; 

d) sótão: sótãos; álcool: álcoois; cônsul: côn
sules; 

e) faisão: faisães; anil: anis; capitão: capitães. 

14. Assinale a alternativa que contiver todos 
os termos com plural correto: 

a) luso-brasileiras; rosas-chá; sapatos-areia; 
decretos-lei; 

b) guardas-marinha; prócers; procônsules; 
totens; 

c) grã-cruzes; chefes-de-seção; surdo-mu
dos; primas-donas; 

d) saias-calças; ouvidores-mor; baixos-rele
vos; gatos-pingados; 

e) sapatos-de-cristais; coronéis-de-barran
cos; olhosde-gatos. 

15. Entre os substantivos aqui relacionados, 
há um que é do masculino qual? 

a) hóstia; 

b) Anátema; 

c) Ráfia; 

d) Antífona; 

e) Estenia. 

GABARITO 

1 D 2 C 3 E 4 D 

5 C 6 E 7 D 8 C 

9 E 10 E 11 B 12 D 

13 B 14 A 15 B -

6. QUESTÕES CO:MENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa cujas 
palavras se apresentam flexionadas de acor
do com a norma-pad rão. 

a) Os tabellãos devem preparar o documen

to. 
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b) Esses cidadões tinham autorização para 
portar fuzis. 

c) Para autenticar as certidãos, procure o 
cartório local. 

d) Ao descer e subir escadas, segure-se nos 
corrimãos. 

e) Cuidado com os degrais, que são perigo
sos! 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Cor(jmão: 
corrimãos. 

Alternativa "a" - tabeliães. 

Alternativa "b" - cidadãos. 

Alternativa "c" - certidões. 

Alternativa "e" - degraus. 

02. (PM-MG - Soldado PM da Polícia Mili
tar - MG/2013) Leia: 

" ... um hominho de outro ... ". A palavra su
blinhada é a forma popular do diminuti
vo do vocábulo "homem". Assinale a for
ma erudita, culta, adequada a esse texto: 

a) homenzico 

b) homenzarrão 

c) homenzito 

d) homúnculo 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" 
"Homúnculo" é a forma erudita, clássica e 
culta do diminutivo do vocábulo homem. 
Talvez não tão adequada ao texto, estilistica
mente falando, mas é o correto. 

Alternativa "a" - Homenzico termo um 
tanto depreciativo. Não existe no vernáculo. 

Alternativa "b" - Homenzarrão é o opos
to, é o aumentativo do vocábulo ~. 

Alternativa "c" - Homenzito soa um tan
to amigo dos hispânico-americanos. 

03. (PM-MG - Soldado PM da Polícia Mi
litar - MG/2013) Observe as palavras subli
nhadas: 

I. Os curta-metragens forma vistos por mi
lhares de pessoas. 

11. Os niicos~ leões-dourados estão em ex
tinção. 

111. Os bota-foras realizaram-se, hoje, na co
munidade fluminense. 

IV. As frutas-pão estavam estragadas. 

Quanto à pluralização, estão CORRETAS 
as assertivas: 

a) I e 111. 

b) 11 e 111. 

c) 1I e IV. 

d) I elV. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - A alter
nativa que reúne duas corretas é a "C". a as
sertiva 11 está correta, assim como a IV e a 111. 
Como a I está errada, 

I. Os curta-metragens forma vistos por 
milhares de pessoas. 

11. Os micos- leões-dourados estão em 
extinção. 

111. Os bota-foras realizaram-se, hoje, na 
comunidade fluminense. 

IV. As frutas-pão estavam estragadas. 

04. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) A flexão de número do 
termo "preços-sombra" também ocorre com 
o plural de 

a) guarda-costa. 

b) reco-reco. 

c) guarda-noturno. 

d) sem-vergonha. 

e} célula-tronco. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta- Substantivo 
composto em que o segundo elemento defi
ne -limita o primeiro, indicando tipo ou fina
lidade, somente o primeiro elemento varia: 
preços-sombra e células-tronco. 

I 
I 

.l 
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Alternativa "a" - guarda-costa = subs
tantivo + substantivo = variam os substanti
vos = guardas-costas. 

Alternativa "b" - Composto formado 
por palavras repetidas ou muito parecidas só 
varia a segunda = reco-recos. 

Alternativa "c"- nesta expressão guarda 
é substantivo seguido de adjetivo noturno -
variam ambos por concordância. 

Alternativa "d"- sem-vergonha admite 
plural inserindo o artigo plural: os sem-ver
gonha. 

OS. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 
- Se/2011) Assinale a alternativa que com
pleta corretamente as frases abaixo, obser
vando o coletivo, respectivamente. 

I. Uma porção de ladrões forma um(a) 

11. Uma porção de músicos forma um(a) 

111. Uma porção de aves forma um 

IV. Uma porção de navios de guerra forma 
uma 

V. Uma porção de soldados de cavalaria for
maum(a) 

a) bando, orquestra, cardume, frota, junta 

b) bando, cancioneiro, cardume, caravana, 
esquadra 

c) quadrilha, banda, bando, esquadra, es
quadrão 

d) quadrilha, banda, enxame, esquadrilha, 
esquadra 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c"

Quadrilha = bando de ladrões ou assal
tantes. 

Banda = conjunto musical formando por 
instrumentistas. 

Bando = qualquer agrupamento de pes
soas ou animais. 

Esquadra = o conjunto de todos os navios 
de guerra de um país. 

SUBSTANTIVO 

Esquadrão =unidade de um corpo de 
cavalaria, subdivisão de um regimento. Uni
dade de tropa composta de infantaria e ca
valaria. 

Alternativa "a", "b" e "d"-

Orquestra = grande conjunto de músicos 
que, sob a direção de um regente, executa 
música sinfônica, operística (ópera) ou de 
câmera (erudita, clássica), às vezes acompa

nhando um ou mais solistas, instrumentais 
ou vocais. 

Cardume = bando de peixes. 

Frota = três significados: 

conjunto de navios de guerra; 

conjunto de navios cuja finalidade define 
o tipo de frota (frota mercante; frota pe
trolífera); 

conjunto de veículos de uma empresa ou 
de uma única pessoa (frota de táxis; frota 
de caminhões; frota de aviões). 

Junta = dois significados: 

grupo de pessoas convocadas para rea
lizar uma tarefa especializada. Exemplo: 
Criou-se uma junta médica para avaliar a 
situação dos pacientes; 

Parelha de animais de tração (junta de 
bois). 

Cancioneiro = coleção ou compilação de 
canções (músicas ou poemas). 

Caravana =três significados: 

grupo de viajantes que se reúnem para 
atravessar o deserto com mais segurança; 

grupo de veículos que viajam juntos, for
mando uma fila na estrada; 

grupo de pessoas que viajam ou saem 
juntas para algum lugar. 

Enxame =conjunto de abelhas de um 
cortiço ou colmeia. 

Esquadrilha = agrupamento de dois a 
quatro aviões, geralmente :nilitares. 
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06. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 
- SC/2011) Considerando o masculino e o fe
minino dos substantivos, assinale a alternati
va INCORRETA. 

a) Vejo um perdigão e vejo uma perdiz. 

b) Aquele é gigante e aquela é giganta. 

c) Aquele é ateu e aquela é ateia. 

d) Vejo um crocodilo e vejo uma crocodila. 

COMENTÁRIOS, 

Alternativa correta: letra "d"- Epiceno 
é um substantivo designativo de animal que 
apresenta um só gênero gramatical inde
pendentemente do sexo deste (o crocodilo, 
o gavião, o jacaré, a onça). Nesses casos, não 
há outra forma para demonstrar a diferença 
de sexo entre espécimes do sexo masculino 
e feminino, e, quando houver a necessidade 
de especificar o sexo, utilizam-se palavras 
macho e fêmea: crocodilo macho, crocodilo 
fêmea; cobra macho, cobra fêmea. Portanto, 
o vocábulo "crocodila" não existe. 

Alternativa "a" - Substantivo de dois gê
neros: masculino e feminino. 

Perdigão = uma espécie de codorna, o 
macho da perdiz. 

Perdiz = feminino de perdigão. 

Alternativa "b" - Substantivo de dois 
gêneros: masculino e feminino. 

Gigante = homem ou animal de estatura 
elevada e/o'J muito corpulento. 

Giganta = mulher de altura descomunal; 
feminino de gigante. 

Alternativa "c" - Adjetivo de dois gêne
ros: masculino e feminino: 

Ateu =qde não crê na existência de Deus 
ou de deuses em geral 

Ateia = feminino de ateu. 

07. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 
- SC/2011) Considerando o aumentativo dos 
substantivos, assinale a alternativa INCORRE
TA. 

a) O diminutivo de faca pode ser facalhaz. 

b) O diminutivo de corpo pode ser corpús
culo. 

c) O aumentativo de bala pode ser balaço 
ou balázio. 

d) O aumentativo de copo pode ser copázio. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - Ao con
trário do que diz o enunciado, "facalhaz" 
significa, na linguagem popular, facalhão, 
uma faca grande. Já o diminutivo pode ser 
faquinha ou faca pequena. Veja os conceitos 
abaixo: 

Grau é a propriedade que as palavras têm 
de exprimir as variações de tamanho dos se
res. Classifica-se em: 

Grau Normal - Indica um ser de tamanho 
considerado normal. Por exemplo: faca 

Grau Aumentativo -Indica o aumento do 
tamanho do ser. Classifica-se em: 

Analítico = o substantivo é acompanha
do de um adjetivo que indica grandeza, 
Exemplo:faca grande. 

Sintético = é acrescido ao substanti
vo um sufixo indicador de aumento. 
Exemplo:facão. 

Grau Diminutivo -Indica a diminuição do 
tamanho do ser. Pode ser: 

Analítico = substantivo acompanhado 
de um adjetivo que indica pequenez. 
Exemplo:faca pequena. 

Sintético = é acrescido ao substanti
vo um sufixo indicador de diminuição. 
Exemplo:faquinha. 

Alternativa "b" -Sim, corpúsculo 
significa:corpo de ínfimas dimensões; cada 
um dos corpos muito pequeninos e encap
sulados do organismo, compostos de várias 
células. 

Alternativa "c" -Sim, balaço significa: 
grande bala, balázio que, por sua vez, quer 
dizer: grande bala (de projétil). 

Alternativa "d" -Sim, copázio significa: 
copo de grande tamanho. 
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08. (ISAE - Soldado PM da Polícia Militar
AM/2011) "Os habitados estão preenchidos 
de indagações, angústias, incertezas, mas 
não são menos felizes por causa disso." 

a) 

b) 

c) 

d) 

A sequência de palavras destacadas no 
trecho representa a classe de palavras do: 

substantivo; 

adjetivo; 

artigo; 

advérbio. 

, COMENTÁRIOS, 

Alternativa correta: letra "a"- Subs
tantivo é a classe de palavras que dá nome 
aos seres, objetos, qualidades, ações, senti
mentos etc. Uma dica: antes de substantivo 
sempre é possível colocar um artigo: as inda
gações, as angústias, as incertezas. 

Alternativa "b" - Adjetivo é a palavra 
que se junta a um substantivo, qualificando
-o ou classificando-o: indagações desne
cessárias, angústias exageradas, incertezas 
constantes. 

Alternativa "c" - Artigo é a palavra que 
antecede o substantivo, com o qual concorda 
em gênero (masculino ou feminino) e núme
ro (plural ou singular). 

Alternativa "d" - Advérbio é uma pala
vra invariável que modifica o sentido de um 
verbo, adjetivo ou de outro advérbio. 

09. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ
-SP/2009) Analise as afirmações: 
I. Em - ... galões de água expostos sobre 

carros ... - a preposição sobre poderia ser 
substituída por sob, sem prejuízo de sen
tido. 

11. Fazem o plural da mesma forma que o 
substantivo galões as palavras cidadão, 
mamão e órfão. 

111. O feminino de chefe se faz da mesma 
forma que presidente em -' A presidente 
argentina ... 

Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) 111, apenas. 

c) I e 11, apenas. 
d) 11 e 111, apenas. 

e) 1,11 e 111. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta- chefe e pre
sidente são substantivos comuns de dois 
gêneros. Mesmo a contragosto de alguma 
presidente. 

Observação: A partir de agora, a forma 
Presidenta passou a ser aceita. Motivo: lei. 

LEI N° 12.605, 
DE 3 DE ABRIL DE 2012.' 

Determina o emprego obrigató
rio da flexão de gênero para nomear 
profissão ou grau em diplomas. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Fa
ço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 As instituições de ensino 
públicas e privadas expedirão diplo
mas e certificados com a flexão de 
gênero correspondente ao sexo da 
pessoa diplomada, ao designar a pro
fissão e o grau obtido. 

Art. 2° As pessoas já diplomadas 
poderão requerer das instituições re
feridas no art. 1° a reemissão gratuita 
dos diplomas, com a devida correção, 
segundo regulamento do respectivo 
sistema de ensino. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasflia, 3 de abril de 2012; 
191° da Independência e 1240 

da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Aloizio Mercadante 

Eleonora Menicucci de Oliveira 

Este texto não substitui o publica
do no DOU de 4.4.2012. 

1. http://blogdotas.terra.com.br/2012/04112/ 
agora-e-Iei-presidenta/ 
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Item "I". Sobre e sob possuem sentidos 
opostos: acima e abaixo, respectivamente. 

Item "li" Cidadãos e órfãos. Somente ma

mões é plural igual. 

Item "111" É a única afirmação correta. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A mídia é sempre aquela. Mas ... 

Será a mídia a guardiã da ética, anjo 

protetor do decoro, sentinela do Estado de 
Direito? _____ vertiginosas dúvi-

das. No Brasil e no mundo, são poucos os 

órgãos midiátieos que ainda praticam o 
jornalismo à sombra dos velhos, insubsti

tuíveis princípios: fidelidade canina à ver

dade faetual, exercício desabrido do espí

rito crítico, fiscalização diuturna do poder 
_____ quer que se manifeste. 

______ avança o processo de 

afastamento do jornalismo do papel ini

ciaI de serviço público. No Brasil, a rota é 
diversa daquela percorrida em outros paí

ses, em decorrência do nosso atraso, a nos 

manter em um tempo especial, suspenso, 

mas não equilibrado, entre Idade Média e 
contemporaneidade. 

(www.cartacapital.com.br/2007/06/a

-midia-e-sempre-aquela-mas/view) 

10. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2008) Considerando: I - guardi
ãos, 11 - guardiães e 111 - guardiões, é corre
to afirmar que o plural masculino do termo 

guardiã, que ocorre no texto, está devida
mente expresso apenas em 

a) I. 

b) 11. 

c) 111. 

d) I e 111. 

e) 11 e 111. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Plurais de 
guardião: guardiães e guardiões. 
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11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2008) Assinale a alternativa em 
que os termos fazem o plural a exemplo de 
pré-universitária. 

a) azul-marinho, super-homem. 

b) pôr do sol, reco-reco. 

c) infraestrutura, pós-graduação. 

d) homem-bomba, pé-de-moleque. 

e) viúva-negra, pau-a-pique. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Prefixo é in
variável: pré-universitárias. Na alternativa 
correta: infraestruturas e pós-graduações. 
Após a reforma ortográfica, o vocábulo infra
estrutura deixou de ter hífen. Regra: Prefixo 
termina em vogal e o radical inicia com vogal 
distinta = sem hífen. 

Alternativa "a" - Azul-marinho é invari
ável; super-homens. 

Alternativa "b"- Pôr-do-sol - substanti
vo masculino - pores-do-sol. Reco-reco - pa
lavra formada por elemento onomatopaico 
(imita a voz natural ou o som de alguma coi
sa) varia só o segundo elemento= reco-recos. 

Alternativa "d" - homens-bomba; pés
-de-moleque. 

Alternativa "e" - Viúvas-negras: subs
tantivo + adjetivo= variam os dois ele
mentos. Pau-a-pique (paredes de varas 
entrecruzadas) substantivo + preposição + 
substantivo: varia só o primeiro elemento= 
paus-a-pique. 

CHARGE: 

(www.éhargeonline.com.br) 
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12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2008) Na situação de comu
nicação apresentada, o aumentativo em 
"palhação" faz com que a palavra assuma 
um valor 

a) de espanto. 

b) de tamanho. 

c) afetivo. 

d) de admiração. 

e) pejorativo. 

SUBSTANTIVO 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Pejorativo: 
adjetivo que expressa sentido depreciativo, 
negativo no contexto. 

Alternativa "a" - De espanto: seria sur
presa. 

Alternativa "b" - De tamanho: seria o 
grau aumentativo do substantivo palhaço. 

Alternativa "c" - Afetivo: seria demons
tração de afeição. 

Alternativa "d" - De admiração: seria 
demonstração de surpresa ou respeito. 
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L DEFINIÇAO 

É a palavra que caracteriza o substantivo atribuindo-lhe qualidade, estado, aparência, as
pectos gerais, característica e modo de ser. 

substantivo 

candidato 

aluno 

aluna 

servidor 

servidora 

1.1. Em Concursos - Morfossintaxe 

Na análise sintática, pode ser: 

adjetivo 

competente 

estudioso 

estudiosa 

aprovado --
aprovada 

adjunto adnominal predicativo do sujeito predicativo do objeto I 
~------------------~------------------~---------

2. CLASSIFICAÇAo DO ADJETIVO 

Explicativo Exprime qualidade própria do ser. 

Restritivo Exprime qualidade que não é própria do ser. 

fogo quente, neve fria, céu 
azul 

fruta madura, homem 
baixo, céu alaranjado 

~--------~----------------------------~----

3. FORMAÇAo DO ADJETIVO 

3.1. Simples e Composto 

Simples formado por um radical. 

Composto formado por mais de um radical. 

claro, escuro 

azul-claro, verde-escuro 
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3.2. Primitivo e Derivado 

Primitivo não se origina de outra palavra. bom, feliz 

Derivado deriva de substantivos ou verbos. bondoso, amado 

4. ADJETIVO PÁTRIO 

Indica nacionalidade ou origem do ser. Referem-se a países, regiões, continentes, estados, 

povos, raças. 

4.1 Pátrios brasileiros 

Região Unidade Federativa Sigla Adjetivo pátrio 

Rio Grande do Sul RS gaúcho, rio-grandense-do-sul 

SUL Santa Catarina SC catarinense, barriga-verde 

Paraná PR paranaense, paranista (usado no Sul e tingui 

São Paulo SP paulista, bandeirante --------r------r'-------
Rio de Janeiro RJ fluminense 

SUDESTE 
Minas Gerais MG mineiro, montanhês, geralista 

Espírito Santo I ES I capixaba, espírito-sant~nse 
---~--,_. -

I 
Mato Grosso do Sul MS mato-grossense-do-sul, sul-ma to-grossense 

CENTRO- Mato Grosso MT mato-grossense 

-OESTE Goiás GO goiano 

Brasília BSB brasiliense 

Bahia BA baiano, baiense 

Sergipe SE sergipano, sergipense 

Alagoas Al alagoano, alagoense 

Pernambuco PE pernambucano 

Paraíba PB paraibano 
NORDESTE potiguar, rio-grandense-do-norte, norte-rio-

Rio Grande do Norte RN -grandense, petiguar, pitaguar, pitiguar, pitiguara, 
potiguara 

Ceará CE cearense 

Piauí PI piauiense, piauizeiro (pejorativo 

Maranhão MA maranhense, maranhão 

Rondônia RO rondoniense, rondoniano 

Acre AC acreano, acriano 

Amazonas AM amazonense, barê 

NORTE Roraima RR roraimense 

Pará PA paraense, paroara, parauara (usado na Amazônia 

Amapá AP amapaense 

Tocantins TO tocantinense 
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4.2 Países 

~ Afeganistão: afegane ou afegão 

África do Sul: sul-africano 

Albânia: albanês 

~ Alemanha: alemão 

~ Andorra: andorrano ou andorrense 

Angola: angolano ou angolense 

~ Antígua: antiguano 

~ Antilhas Holandesas: antilhano 

Arábia Saudita: saudita 

~ Argélia: argelino 

~ Argentina: argentino 

~ Austrália: australiano 

~ Áustria: austríaco 

Bahamas: bahamense, boanense 

Bareine : bareinida 

Bangladesh: bangalês 

Barbados: barbadiano 

~ Bélgica: belga 

~ Belize: belizenho 

~ Benin: beninense ou beninês 

~ Birmânia: birmanês ou birmane 

Bolívia: boliviano 

~ Botsuana: botsuanense ou botsuanês 

Brasil: brasileiro 

Brunei : bruneano 

Bulgária: bulgaro 

~ Burquina: burquinense 

Burundi: burundiano ou burundinês 

Butão: butanês ou butanense 

Cabo Verde: cabo-verdiano 

Camarões: camarão, camaronense ou cama
ronês 

Camboja: cambojano ou .:ambijiano 

~ Canadá:canadense 

~ Catar: catariano 

~ Chade: chadiano 

Chile: chileno 

China: chinês 

Chipre: cipriota 

~ Cingapura: cingapurense 

~ Colômbia: colombiano 

Comores, ilhas: comoren3e ou comoriano 

Congo : congolês 

Coréia do Norte: coreano (do norte 

Coréia do Sul: coreano (do sul 

~ Costa do Marfim: eburino ou costa-martiniano 

~ Costa Rica: costa-riquenh:J 

Cuba: cubano 

Dinamarca: dinamarquês 

Djibuti : djibutiano ou djibitiense 

Egito: egípcio 

EI Salvador: salvadorenho ou salvadorense 

Emirados Árabes Unidos: árabe 

~ Equador: equatoriano 

~ Escócia: escocês 

Espanha: espanhol 

Estados Unidos: norte-americano ou esta
dunidense 

Etiópia: etíope 

Fiji : fiji ou fijiano 

Filipinas: filipino 

Finlândia: finlandês 

Formosa: formosino 

França: francês 
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~ Gâmbia: gambiano 

~ Gana: ganense 

Grécia: grego 

Groelândia: groelandês 

~ Jamaica :jamaicano oujamaiquino 

~ Japão: japonês 

~ Jordânia: jordaniano 

Kiribati : kiribatiano 

~ Kuwait: kuwaiti ou kuwaitiano 

Laos: loasiano 

~ Lesoto: laotense ou lesotiano 

Líbano: libanês 

Libéria: liberiano 

Líbia: líbio 

Liechtenstein : liechtenstense ou liechtens

teiniano 

Luxemburgo: luxemburguense ou luxem

burguês 

~ Malásia: malasiano ou malásio 

Malavi: mala via no ou malawiano 

Maldivas, ilhas: Maldiviano ou maldívio 

~ Mali: mali ou maliense 

~ Malta: maltês 

~ Marrocos: marroquino 

Maurício: mauritaniano ou mauritano 

México: mexicano 

~ Moçambique: moçambicano ou moçambi
quense 

Mônaco: monegasco 

~ Mongólia: mongol ou mongoliano 

~ Namíbia: namibiano ou namíbio 

~ Nepal: napalense ou nepalês 

Nicarágua: nicaraguano ou nicaraguense 

Níger: nigério ou nigerino 

Nigéria : nigeriano 

Noruega: norueguês 

Nova Zelândia: neozelandês 

Omã : omanense ou omani 

País de Gales: galês 

Panamá: panamenho 

Papua Nova Guiné : papua ou papuásio 

~ Paquistão: paquistanense ou paquistanês 

Paraguai: paraguaio 

Peru: peruano 

Polônia: polonês 

~ Porto Rico: porto-riquenho ou porto-riquen

se 

Portugal: português 

Quênia: queniano 

~ República Centro-Africana: centro-africano 

República Dominicana: dominicado 

República Malgaxe : madagascarense ou 

malgaxe 

Romênia: romeno 

Ruanda: ruandense ou ruandês 

~ Rússia: russo 

Salomão, ilhas: salomônico 

Samoa Ocidental: samoano ou samoense 

~ Santa Lúcia: santa-liciense 

São Marino: são-marinense 

São Tomé e Príncipe: são-tomeense 

~ São Vicente e Granadinas : são-vicentense 

~ Senegal: senegalês 

~ Serra Leoa: serra-Ieonense ou serra-Ieonês 
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4.3 Adjetivos pátrios compostos 

: África 
afro- euro-

Cultura afro-americana 
Europa 

Negociações euro-americanas ! " , '. 

germano- ou teu to- franco- ou galo-
Alemanha" 

Competições teuto-inglesas 
França 

Reuniões franco-italianas 

i<: américo- Companhia américo- greco-
América ...•• 

-africana 
Grécia 

Filmes greco-romanos .:~?:':: ..... :' 

.. ' ::.".; ásio- : indo-
• .Ásia [ndiei 

Guerras indo-paquistanesas :..::.. Encontros ásio-europeus 

" ';":. ' austro-
Inglaterra 

anglo-
Áustria 

Peças austro-búlgaras Letras anglo-portuguesas 

Bélgica" 
belgo- Acampamentos belgo-

Itália ítalo- Sociedade ítalo-portuguesa 
-franceses 

China 
sino-

Acordos sino-japoneses 
Japão nipo- Associações nipo-brasileiras 

. 
hispano- Mercado hispano- luso-

Espanha 
-português 

Portugal 
Acordos luso-brasileiros 

4.4 Adjetivos eruditos 

Significam "relativo a", "próprio de", "da cor de", "semelhante an
• 

açúcar sacarino estômago gástrico moeda 
monetário, nu-

mismático 

·.águia aquilino fábrica fabril neve níveo 1 . . 

anel anular , fígado hepático pedra pétreo 

. 
astro sideral '. fogo ígneo prata 

argênteo, argenti-
no, argírico 

1 b~xlga vesical guerra .bélico raposa vulpino 

;~ bispo episcopal homem viril rio fluvial, potãmico 

.càbeça cefálico inverno hibernai rocha rupestre 

chumbo plúmbeo lago lacustre sonho onírico 

.' 
meridional, 

chuva pluvial lebre leporino sul 
austral ... : 

cinza cinéreo lobo lupino tarde vespertino 

cobra colubrino, ofídico marfim ebúrneo, ebóreo velho velhice - senil 
.. ""-"--".'" 

''t',,-

me~ória dinheiro pecuniário mnemônico vidro vítreo, hialino 
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5. LOCUÇÃO ADJETIVA 

Locução significa conjunto de duas ou mais palavras que portam significado distinto da
quele que advém da consideração das palavras isoladamente, ou seja, locução adjetiva é mais 
de uma palavra com valor de substantivo. Normalmente é formada por preposição + substan
tivo. 

deágula aquilino de esmeralda esmeraldino de neve níveo ou nival 

de aluno discente de estômago 
estomacal ou 

de nuca occipital 
gástrico 

de anjo angelical de falcão falconídeo de orelha auricular 

deano anual de farinha farináceo de ouro áureo 

de aranha aracnídeo de fera ferino de ovelha ovino 

deasno asinino de ferro férreo de paixão passional 

de baço esplênico de fígado 
figadalou 

de pâncreas pancreático 
hepático 

de bispo episcopal de fogo ígneo de pato anserino 

debode hircino de gafanhoto acrídeo de peixe písceo ou ictíaco 

deboi bovino de garganta gutural de pombo columbino 

de bronze 
brônzeo ou 

degelo glacial de porco 
suíno ou por-

êneo cino 

de cabelo capilar de gesso gípseo de prata 
argênteo ou 

argírico 

de cabra caprino de guerra bélico dos quadris ciático 

de campo 
campestre ou 

de homem viril ou humano de raposa vulpino 
rural -

decão canino de ilha insular derio fluvial 

de carneiro arietino de intestino 
celíaco ou 

de serpente viperino 
entérico 

cavalar, equino, 
hibernai ou 

de cavalo equídioou de inverno 
invernal 

de sonho onírico 
hípico 

de chumbo plúmbeo de lago lacustre de terra 
telúrico, terres-
tre ou terreno 

de chuva pluvial de laringe laríngeo de trigo tritício 

de cinza cinéreo de leão leonino de urso ursino 

de coelho cunicular de lebre leporino de vaca vacum 

de cobre cúprico de lobo lupino de velho senil 

de couro coriáceo delua 
lunar ou selê-

de vento eólico 
nico 

de criança pueril de macaco 
simiesco, símio 

deverão estiva I 
ou macacal 

de dedo digital de madeira !ígneo de vidro vítreo ou hialino 

de diamante 
diamantino ou 

de marfim 
ebúrneo ou 

devirilha inguinal 
adamantino ebóreo 

de elefante elefantino de mestre magistral ',de visão óptico ou ótico 

de enxofre sulfúrico de monge monacal 
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6. FLEXÕES DO ADJETIVO 

6.1. Flexão de gênero 

Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem (masculino e feminino. 

6.1.1 Adjetivos Uniformes e Biforrnes 

Biformes têm duas formas, sendo uma para o mas- estudioso, estudiosa, vencedor, vencedo-
culino e outra para o feminino, ra 

Uniformes têm uma só forma tanto para o masculino 
feliz, confiante, contente como para o feminino. 

6.2 Flexão de Número 

6.2.1 Plural dos Adjetivos Simples 

Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com as regras esta::>elecidas para a 
flexão numérica dos substantivos simples, 

mau e maus feliz e felizes ruim e ruins boa e boas 

6.2.1.1 Em concursos 

Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função de substantivo, ficará invariá

vel, ou seja, se a palavra que estiver qualificando um elemento for, originalmente, um substan
tivo, ela manterá sua forma primitiva. 

A palavra violeta é um substantivo, porém,se estiver qualificando um elemento, funcionará 

como adjetivo. Ficará invariável. Ex.: camisas violeta, ternos violeta. 

Comparando 

Blusas vinho Blusas verdes 
- substantivo adjetivado = singular - adjetivo = plural 

Tetos musgo Tetos azuis 
- substantivo adjetivado = singular - adjetivo = plural 

Livros monstro Livros grandiosos 
- substantivo adjetivado = singular - adjetivo = plural 

6.2.2 Plural dos Adjetivos Compostos 

Adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos, Normalmente, esses 

elementos são ligados por hífen. 

Regra: apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se 
refere; os demais ficam na forma masculina, singular, camisas verde-claras 
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6.2.2.1 Em concursos 

Caso um dos elementos que forma o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado, 
todo o adjetivo composto ficará invariável. 

As palavras ouro e café são originalmente substantivos, porém, se estiverem qualificando 
um elemento, funcionarão como adjetivos. Caso se ligue a outra palavra por hífen, formará 
um adjetivo composto; como é um substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro ficará 
invariável. Ex.: 1) Camisas amarelo-ouro. 2) Telhados marrom-café 

li i",ii' 
Azul-marinho, azul-celeste, ultravioleta e Blusas azul-marinho 

,>,<';: qualquer adjetivo composto iniciado por cor- Blusas azul-celeste 
Observaç~~s " -de-... são sempre invariáveis. Blusas cor-de-rosa 
impo~antes ' 

Os adjetivos compostos surdo-mudo e pele- Meninos surdos-mudos 
-vermelha têm os dois elementos flexionados. Crianças peles-vermelhas 

6.3 Flexáo de Grau 

Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. São dois 
os graus do ad;etivo: o comparativo e o superlativo. 

6.3.1 Grau comparativo 

Igualdade ... tão ... como (quanto) ... 

Superioridade ... mais ... (do que) ... 

Inferioridade ... menos ... (do que) ... 

6.3.1.1 Em concursos 

Na comparação, a preposição é facultativa: mais que ou mais do que, menos que ou 
menos do que. 

6.3.2 Grau superlativo 

O superlativo expressa qualidades num grau muito elevado ou em grau máximo. O grau 
superlativo pode ser absoluto ou relativo. 

Absoluto Relativo 

ocorre quando a qualidade de um ser é intensifica- ocorre quando a qualidade de um ser é intensifica-
da, sem relação com outros seres. da em relação a um conjunto de seres. 

~nalítico Sintético Superioridade Inferioridade 

a intensificação se faz a intensificação se faz Clara é a mais bela da Clara é a menos bela 
com o auxílio de pala- por meio do acréscimo sala. da sala. 
vras que dão ideia de de sufixos. 
intensidade (advérbios. O secretário é inteli-
O secretário é muito in- gentíssimo. 
teligente. 
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6.3.2.1 Em concursos - fixando 

Absoluto 

Um elemento. 
Analltico Sintético 
Advérbio Sufixo 

7. EXERCÍCIO 

01. Assinale a alternativa em que se respei
tam as normas cultas de flexão de grau. 

a) Nas situações críticas, protegia o colega 
de quem era amiquíssimo. 

b) Mesmo sendo o Canadá friosíssimo, op
tou por permanecer lá durante as férias. 

c) No salto, sem concorrentes, seu desem
penho era melhor de todos. 

d) Diante dos problemas, ansiava por um 
resultado mais bom que ruim. 

e) Comprou uns copos baratos, de cristal, 
da mais malíssima qualidade. 

02. "Os homens são os melhores fregueses" -
os melhores encontra-se no grau: 

a) comparativo de superioridade. 

b) superlativo relativo de superioridade. 

c) superlativo absoluto sintético. 

d) superlativo absoluto analítico de superio
ridade. 

03. (TJ-SP) Em qual dos itens há um superla
tivo relativo? 

a) Foi um gesto de péssimas consequên-
cias. 

b) Aquele professor é ótimo. 

c) O dia amanheceu extremamente frio. 

d) Ele fez a descoberta mais notável do sé
culo! 

e) Ele foi muito infeliz naquele lance! 

04. Das frases abaixo, apenas uma apresenta 
adjetivo no comparativo de superioridade. 
Assinale-a. 

, "~~Iativo 

Um elemento e outros. Há artigo. 
Superioridade Inferioridade 

a (o mais) a (o menos) 

a) A palmeira é a mais alta árvore deste lugar. 

b) Guardei as melhores recordações daque-
ledia. 

c) A Lua é menor do que a Terra. 

d) Ele é o maior aluno de sua turma. 

e) O mais alegre dentre os colegas era Ricardo. 

05. Assinale o grau correto do adjetivo "com
pleta" na frase: " ... que me deu ao corpo a 
mais completa imobilidade." 

a) superlativo absoluto sintético. 

b) comparativo de superioridade. 

c) superlativo absoluto analítico. 

d) superlativo analítico. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 

06. Nas orações "Este livro é o melhor do que 
aquele" e "Este livro é mais lindo que aquele" 
há os graus comparativos: 

a) de superioridade, respectivamente sinté-
tico e analítico. 

b) de superioridade, ambos analíticos. 

c) de superioridade, ambos sintéticos. 

d) relativo. 

e) súperlativo. 

07. Assinale a única alternativa em que se 
encontram as formas corretas do superlativo 
erudito dos adjetivos: soberbo, maleável e 
magro. 

a) soberbíssimo, malevolíssimo, magérrimo. 

b) magríssimo, malevoléssimo, soberbíssimo. 

c) soberbérrimo, magrilímo, macérrimo. 

d) soberbérrimo, magrílimo, malevolentér
rimo. 

e) magérrimo, superbérrimo, malevolentís
simo. 
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08. Em "A torre é muito alta", a expressão 
destacada é: 

a) superlativo relativo de superioridade. 

b) superlativo absoluto sintético. 

c) comparativo de superioridade. 

d) superlativo absoluto analítico. 

e) comparativo relativo. 

09. As expressões: "um homem sábio" e<;'cli
ma salubre" ficarão corretas com o adjetivo 
no superlativo absoluto sintético erudito: 

a) um homem sabidíssimo e clima salubrís
si mo. 

b) um homem sapientíssimo e clima salu
bérrimo. 

c) um homem muito sábio e clima muito sa
lubre. 

d) um homem sabidíssimo e clima salubri
díssimo. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

GA8ARITO 

1 D 2 B 3 D 4 C 

5 D 6 A 7 C 8 O 

9 B 

8. QUESTÕES DE CONCURSOS 

01. (FUNCAB 2012 - SEAD-PB - Técnico 
Administrativo) Assinale a opção que apre
senta, correta e respectivamente, a classe 
gramatical a que pertencem as palavras des
tacadas no trecho abaixo. 

"Aquele repórter sensacionalista que 
repete à exaustão a cena de linchamen
to, o apresentador que tripudia sobre o 
drama do desvalido, a loura que vê na 
criança um consumidor a mais, o jovem 
que tem num 'reality show' desumano a 
alternativa para sua falta de horizonte, 
a menina precocemente erotizada, no 
fundo, somos todos nós." 
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a) substantivo - substantivo - artigo - subs
tantivo - adjetivo 

b) advérbio - adjetivo - artigo - adjetivo -
adjetivo 

c) advérbio - verbo - artigo - adjetivo - ad
vérbio 

d) adjetivo - substantivo - preposição -
substantivo - advérbio 

e) adjetivo - verbo - preposição - adjetivo
advérbio 

RESPOSTA 
Alternativa "d": correta 

02. (CESPE 2011 - Instituto Rio Branco -
Diplomata) Leia o texto abaixo: 

Poucos depoimentos eu tenho li
do mais emocionantes que o artigo
-reportagem de Oscar Niemeyer sobre 
sua experiência em Brasília. Para quem 
conhece apenas o arquiteto, o artigo 
poderá passar por uma defesa em cau
sa própria - o revide normal de um pai 
que sai de sua mansidão costumeira 
para ir brigar por um filho em quem 
querem bater. Mas, para quem conhece 
o homem, o artigo assume proporções 
dramáticas. Pois Oscar é não só o avesso 
do causídico, como um dos seres mais 
antiautopromocionais quejá conheci 
em minha vida. 

Sua modéstia não é, como de co
mum, uma forma infame de vaidade. 
Ela não tem nada a ver com o conheci
mento realista - que Oscar tem - de seu 
valor profissional e de suas possibilida
des. É a modéstia dos criadores verda
deiramente integrados com a vida, dos 
que sabem que não há tempo a perder; 
é preciso construir a beleza e a felicidade 
no mundo, por isso mesmo que, no indi
víduo, é tudo tão frágil e precário. 

Oscar não acredita em Papai do 
Céu, nem que estará um dia construindo 
brasílias angélicas nas verdes pastagens 
do Paraíso. Põe ele, como um verdadeiro 
homem, a felicidade do seu semelhante 
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no aproveitamento das pastagens ver
des da Terra; no exemplo do trabalho 
para o bem comum e na criação de 
condições urbanas e rurais, em estreita 
intercorrência, que estimulem e desen
volvam este nobre fim: fazer o homem 
feliz dentro do curto prazo que lhe foi 
dado para viver. 

Eu acredito também nisso, e quando 
vejo aquilo em que creio refletido num 
depoimento como o de Oscar Niemeyer; 
velho e querido amigo, como não me 
emocionar? 

Vinicius de Moraes. Para viver um 
grande amor. RJ: J. Olympio, 7982, p. 
734-5 (com adaptações 

Julgue o item a seguir, relativo às estrutu
ras linguísticas do texto. 

O emprego de adjetivos no grau super
lativo absoluto, como "mais emocionan
tes'; "mais antiautopromocionais'; "tão 
frágil e precário'; produz o efeito de 

exaltação da superioridade dos atributos 
técnico e criativo de Oscar Niemeyer em 
relação a outros brasileiros notáveis. 

Errado. 

( ) certo ( ) errado 

RESPOSTA 

03. (ESPP 2012 - BANPARÁ - Engenheiro 
Eletricista) Leia o texto abaixo: 

Zap Moacyr 5e/iar 

Não faz muito que temos esta no
va TV com controle remoto, mas devo 
dizer que se trata agora de um ins
trumento sem o qual éu não saberia 
viver. Passo os dias sentado na velha 
poltrona, mudando de um canal para 
outro - uma tarefa que antes exigia 
certa movimentação, mas que agora 
ficou muito fácil. Estou num canal, 
não gosto - zap, mudo para outro. 
Não gosto de novo - zap, mudo de 
novo. Eu gostaria de ganhar em dólar 
num mês o número de vezes que você 

troca de canal em uma hora, diz mi
nha mãe. Trata-se de uma pretensão 
fantasiosa, mas pelo menos indica 

disposição para o humor; admirável 
nessa mulher. 

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: 
infância carente, pai cruel etc. Mas 
o seu sofrimento aumentou muito 
quando meu pai a deixou. Já faz tem
po; foi logo depois que nasci, e estou 
agora com treze anos. Uma idade em 
que se vê muita televisão, e em que se 

muda de canal constantemente, ain
da que minha mãe ache isso um ab
surdo. Da tela, uma moça sorridente 

pergunta se o caro telespectador já 
conhece certo novo sabão em pó. 

Não conheço nem quero conhecer, 
de modo que - zap - mudo de canal. 
"Não me abandone, Mariana, não 
me abandoneI" Abandono, sim. Não 
tenho o menor remorso, em se tra
tando de novelas: zap, e agora é um 
desenho, que eu já vi duzentas vezes, 
'e - zap - um homem falando. Um ho-, 

mem, abraçado à guitarra elétrica, fa
Ia a uma entrevistadora. É um roquei

ro, Aliás, é o que está dizendo, que é 
um roqueiro, que sempre foi e sempre 
será um roqueiro. Tal veemência se 

justifica, porque ele não parece um 
roqueiro. É meio velho, tem cabelos 
grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. 
Éomeupai. 

É sobre mim que fala, Você tem 
um filho, não tem?, pergunta a apre
sentadora, e ele, meio constrangido 

- situação pouco admissível para 
um roqueiro de verdade -, diz que 
sim, que tem um filho, só que não o 
vê há muito tempo. Hesita um pouco 
e acrescenta: você sabe, eu tinha de 
fazer uma opção, era a família ou o 

rock, A entrevistadora, porém, insiste 
(é chata, ela: mas o seu filho gosta de 
rock? Que você saiba, seu filho gosta 
de rock? 
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Ele se mexe na cadeira; o mi
crofone, preso à desbotada camisa, 
roça-lhe o peito, produzindo um de
sagradável e bem audível rascar. Sua 
angústia é compreensível; aí está, 
num programa local e de baixíssima 
audiência - e ainda tem de passar 
pelo vexame de uma pergunta que o 
embaraça e à qual não sabe respon-
der. E então ele me olha. Vocês dirão 
que não, que é para a câmera que ele 
olha; aparentemente é isso, aparente
mente ele está olhando para a câme-
ra, como lhe disseram para fazer; mas 
na realidade é a mim que ele olha, 
sabe que em algum lugar, diante de 
uma tevê, estou a fitar seu rosto ator
mentado, as lágrimas me correndo 
pelo rosto; e no meu olhar ele procura 
a resposta à pergunta da apresenta
dora: você gosta de rock? Você gosta 
de mim? Você me perdoa? - mas aí 
comete um erro, um engano mortal: 
insensivelmente, automaticamente, 
seus dedos começam a dedilhar as 
cordas da guitarra, é o vício do velho 
roqueiro, do qual ele não pode se li-
vrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumi-
na - refletores que se acendem? - e ele 
vai dizer que sim, que seu filho ama 
o rock tanto quanto ele, mas nesse 
momento zap - aciono o controle re
moto e ele some. Em seu lugar, uma 
bela e sorridente jovem que está - à 

exceção do pequeno relógio que usa 
no pulso - nua, completamente nua 

Assinale a alternativa em que a palavra 
não é um adjetivo. 

a) Sorridente 

b) Veemência 

c) Grisalhos 

d) Baixíssima 

e) Atormentado 

RESPOSTA 

Alternativa ub": correta 
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04. (CESPE 2012 - PC-AL - Escrivão de Polí
cia) leia o texto abaixo: 

Não é segredo que a atividade 
física produz inúmeros benefícios pa
ra o corpo, e, agora, a ciência reuniu 
provas suficientes para adicionar um 
novo e podéroso efeito à sua lista de 
ações positivas: o aprimoramento do 
cérebro. As mais recentes descobertas 
indicam que a prática regular de exer
cícios ajuda a pensar com mais clare
za, melhora a memória e proporciona 
um grande ganho na aprendizagem. 
Novos estudos sugerem que as mu
danças podem ser ainda maiores, al
terando a própria estrutura do órgão 
ao incentivar o nascimento e o desen
volvimento de neurônios. 

Essas conclusões acabam de ser 
divulgadas nos Estados Unidos da 
América por uma das mais renoma
das cientistas no campo da neuro
gênese, Henriette van Praag (Ph.D., 
do Laboratório de Neurociências do 
Instituto Nacional de Saúde dos Es
tados Unidos da América. Em estudos 
com ressonância magnética feitos 
em indivíduos, foi possível também 
observar que quem se exercita regu
larmente produz uma intensa ativi
dade no hipocampo. Essa região do 
cérebro está relacionada à memória 
e à aprendizagem, e lá estão arma
zenadas as células-tronco que darão 
origem aos novos neurônios. Mônica 
Tarantino e Monique Oliveira. 

Aumente o poder do cérebro com 
exercícios. Internet: (com adaptações. 

A respeito do texto acima, julgue o item a 
seguir. 

O segmento "do cérebro" poderia ser cor
retamente substituído, sem prejuízo para 
a correção gramatical ou a coerência do 
texto, pela forma adjetiva cerebral. 

( ) certo ( )errado 

Certo 
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05. (CESPE 2012 - Câmara dos Deputados 
_ Analista Legislativo - Técnica Legislati
va) leia o texto abaixo: 

Em 1819, o poeta John Keats, um 
expoente do movimento romãntico, 
escreveu: "a verdade é bela e a bele
za, verdade. Isso é tudo o que precisas 
saber em vida; tudo o que precisas 
saber". (Perdoem-me pela tradução 
amadora. 

Aqui, podemos perguntar: qual a 
relação da matemática com a beleza? 
MatemdUcos e físicos atribuem bele
za a teoremas e teorias, criando uma 
estética da "verdade". Os mais belos 
são aqueles que explicam muito com 
pouco. 

Quando possível, os teoremas e te
orias mais belos são também os mais 
simples: dadas duas ou mais explica
ções para o mesmo fenômeno, vence a 
mais simples. Esse critério é conhecido 
como a lâmina de Ockham, atribuído a 
William de Ockham, um teólogo inglês 
do século XlV. 

Para os que creem na matemá
tica como linguagem universal, es
sa estética leva à existência de uma 
única verdade, o que parece guardar 
relação com o monote!smo judaico
-cristão nas ciências Melhor é defen
der a matemática como nossa inven
ção. Criamos uma linguagem para 
descrever o mundo, que não pode
mos deixar de achar bela. 

Marcelo Gleiser. Folha de S.Paulo 
(com adaptações. 

Com base no texto acima, julgue o item 
que se seguem. 

No trecho "monoteísmo judaico-cristão 
nas ciências", o adjetivo é grafado na sua 
forma mais conhecida, embora também 
estejam corretas as formas judaicocristão 
e judaico cristão. 

( ) certo ( ) errado 

Errado 

06. (FUNCAB 2012 - PM-AC - Soldado da 
Polícia Militar - Músico) Assinale a alterna
tiva em que a classe gramatical da palavra 
destacada foi corretamente indicada entre 
parênteses. 

a) "Nas últimas décadas, muitos indicadores 
SOCIAIS do Brasil melhoraram." (adjetivo 

b) 'l .. ) chegamos A níveis insuportáveis." 
(artigo) 

c) "[ ... ) mesmo COM o risco de repetir coisas 
sabidas [ ... ]" (conjunção) 

d) "[ ... ) gente da favela como de classe 
média está envolvida PESADAMENTE." 
(substantivo) 

e) "[ ... ) e, portanto, de AVANÇO da criminali
dade [ .. .]" (verbo) 

RESPOSTA 

Alternativa ua": correta 

07. (FEC 2012 - PC-RJ -Inspetor de Polícia) 
Leia o texto abaixo: 

[1] Diz uma lenda grega que a Esfinge, 
uma criatura mitológica das civilizações 
do Egito e da Mesopotâmia, após invadir 
a cidade de Tebas e destruir suas planta
ções, teria ameaçado os moradores que 
não conseguissem decifrar o seu enigma, 
dizendo: decifra-me ou te devoro. A lição 
extraída dessa passagem talvez não seja o 
suficiente para levar a sociedade a refletir 
sobre o significado das favelas na estrutura 
da cidade. Mas, de alguma forma, aponta 

-1.Jm caminho para decifrar o seu enigma: 
o conhecimento da sua realidade, da sua 
complexa organização espacial, das suas 
particularidades, das suas vicissitudes, dos 
seus defeitos, das suas qualidades e, prin
cipalmente, da sua cultura. 

[2] Pode causar estranheza, mas quem 
hoje circula pelas ruas estreitas das velhas 
cidades medievais ou pelos caminhos ín
gremes e sinuosos das ilhas gregas, desfru
tando da sua beleza singular, talvez não 
imagine que aquelas ruas e construções, 
em tempos remotos, já foram habitat 
das camadas pobres daquelas regiões. A 
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transformação desses locais em ambien
tes acolhedores se deve, indiscutivelmente, 
à preocupação dos povos europeus em 
respeitar a espacialidade original das suas 
cidades e, concomitantemente, oferecer 
melhores condições de vida para os seus 
moradores. Portanto, não parece impossí
vel antever um futuro semelhante para as 
favelas cariocas. 

[3] A resposta positiva que a sociedade 
vem dando às formas de integração social 
com as favelas pacificadas indica que is
sa possibilidade pode ser perfeitamente 
viabilizada. Já se percebe um grande con
tingente de pessoas frequentando regular
mente as favelas, participando de eventos 
e interagindo com a população local sem 
as preocupações de outras épocas. Para 
que esses territórios sejam urbanizados e 
integrados definitivamente ao contexto 
urbano da cidade oficial basta que se te
nha vontade política. ( ... ) 

[4] Apesar da impressão que se tem de 
que o progresso jamais passou por perto 
dessas comunidades, é surpreendente ve
rificar a existência de soluções criativas na 
produção do espaço construído. O exame 
dessas preexistências revela uma variedade 
extraordinária de manifestações técnicas e 
culturais transmitidas, de geração em ge
ração, através de um rito de passagem que 
valoriza o conhecimento e o utiliza como 
instrumento de sobrevivência diante da ca
rência de recursos materiais. ( ... ) 

[5] É preciso entender que os mora
dores dessas comunidades possuem his
tórias de vida e que, nesse percurso, fize
ram investimentos materiais e imateriais 
que não podem ser desconsiderados. Nas 
favelas e nos loteamentos irregulares a 
cultura se manifesta através da moradia 
individual e da organização social nos 
espaços públicos. Portanto, a vivência 
dessas pessoas, incorporada aos proje
tos de urbanização e de melhorias ha
bitacionais, é o melhor caminho para a 
adequação espacial dessas comunidades 
e, consequentemente, para a sua integra
ção ao tecido urbano da cidade. Ignorar 
o fato de que a favela faz parte da cultura 

carioca há mais de um século é negar a 
sua preexistência e, também, o seu modo 
espontâneo de habitar. Portanto, não há 
como justificar o emprego de soluções 
universais para resolver problemas par
ticulares e de caráter específico. Vivemos 
em uma época de profundas transforma
ções, onde, certamente, as culturas locais 
terão um papel relevante a desempenhar. 
Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos 
e interesses diversos, somente o tempo 
poderá dizer se, de fato, o enigma da fa
vela foi decifrado. 

Quem viver verá. 
(JANOT, Luiz Fernando.: 28/07/2072). 

Todos os adjetivos em destaque estão em
pregados no texto para fazer a avaliação 
ou valoração pessoal de um fato, EXCETO 
o que se lê em: 

a) "sua beleza SINGULAR" (parágrafo 2). 

b) "formas de integração SOCIAL com as fa
velas pacificadas" (parágrafo 3). 

c) "GRANDE contingente de pessoas" (pará
grafo 3). 

d) "variedade EXTRAORDINÁRIA de mani
festações" (parágrafo 4). 

e) "o MELHOR caminho para a adequação 
espacial dessas comunidades" (parágrafo 
5). 

RESPOSTA 
Alternativa "b": correta 

08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2007) O grau do adjetivo maior 
em - '" situação de fragilidade ainda maior. 
- repete-se em: 

a) A floresta tropical da Amazônia será 
substituída por uma vegetação menos 
rica que a savana. ' 

b) As populações da África são as mais vul
neráveis do planeta. 

c) Os novos projetos de desenvolvimento 
sustentável são os melhores até agora 
apresentados. 
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d) O cenário para o meio ambiente é o mais 

sombrio já projetado. 

e) O relatório científico deste ano teve um 

tom mais ameno que o do ano passado. 

RESPOSTA 

Alternativa "e": correta 

Nota da autora: Questão de grau de ad

jetivo. Caso seja necessário relembrar a teo

ria, vá às dicas, no final do capítulo. 

Na alternativa e: Mais ameno - grau com

parativo de superioridade e formado pelo ad

vérbio ainda anteposto ao adjetivo ameno e a 

conjunção que (ou do que vem posposta ao 
adjetivo). Mais ameno que / ainda maior que. 

Lembre-se: maior equivale a mais gran

de, por isso comparativo de superioridade. 

Alternativa "a" - Menos rica - grau com

parativo de inferioridade: o advérbio menos 

anteposto ao adjetivo menos que. 

Alternativa "b" - A mais = grau superla

tivo relativo de superioridade. As populações 

da África = (os seres se sobressaem em rela

ção às outras populações). 

Alternativa "c" - Os melhores = grau su

perlativo relativo de superioridade. 

Alternativa "d" - O mais sombrio = grau 

superlativo relativo de superioridade. 

9. QUESTÕES DE CONCURSOS 
COMENTADAS 

01. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 

- SC/2011) Considerando os adjetivos e suas 

respectivas locuções adjetivas, assinale a al

ternativa INCORRETA. 

a) hípico - de cavalo 

b) onírico - de ouro 

c) insular - de ilha 

d) pluvial - de chuva 

ADJETIVO 

RESPOSTA 
Alternativa correta: letra "b"- O adje

tivo referente à locução adjetiva "de ouro" é 
áureo e não onírico. Veja definições abaixo: 

onírico = referente a sonho ou que é pró
prio do sonho ou da natureza do sonho. 

áureo = referente a ouro, feito ou reco
berto de ouro, dourado. 

Alternativa "a" - hípico = referente a hi
pismo, cavalo, equino. 

Alternativa "c" - insular = que tem ca
racterística ou é semelhante a uma ilha. 

Alternativa "a" - pluvial = referente ou 
que provém da chuva. 

02. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 
- SC/2011) Considerando os adjetivos pá
trios, assinale a alternativa correta. 

a) Quem nasce no Amapá é ama pense. 

b) Quem nasce em Florianópolis é açoreano 
ou florianopolitano. 

c) Quem nasce em Buenos Aires é capixaba. 

d) Quem nasce no Estado do Rio de Janeiro 
é fluminense. 

RESPOSTA 
Alternativa correta: letra "d"- Dentre a 

classificação dos adjetivos, estão os Adjeti
vos Pátrios, pois indicam o lugar de origem, 
referindo-se a continentes. países, estados, 
cidades, entre outros. 

fluminense = aquele que nasce no estado 
do Rio de Janeiro. 

Alternativa "a" - Amapá = amapaense 

Alternativa "b" - Florianópolis = floria
napolitano (somente esta opção é relativa a 
Florianópolis - "açoreano" não existe e "aço
riano" é quem nasce nos Açores, arquipélago 
do Oceano Pacífico) 

Alternativa "c" - Quem nasce em Bue
nos Aires é buenairense. Capixaba é quem 
nasce no Estado do Espírito Santo; espírito
-santense. 



CAPÍTULO 4 

ARTIGO 
SUMÁRIO 

1. Definição' 2. Classificação do aritgo • 3. Combinação do artigo' 4. Emprego do artigo' 4.1. Em 
concursos' 5. Exercício 

1. DEFINIÇÃO 
É a palavra que indica se o substantivo está sendo empregado de maneira definida ou 

indefinida. Indica, também, o gênero e o número dos substantivos. 

2 CLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 

Definido 
individualiza e se refere a 

O presidente viajou. 
um ser conhecido o/a,OStas 

Indefinido 
generaliza e se refere a um 

um,uma,uns,umas Um aluno faltou hoje. 
ser desconhecido 

3. COMBINAÇÃO DO ARTIGO 

OS artigos definidos e indefinidos podem combinar com preposições. 

Preposição ;, i., >, Ártigo 

o,os a, as um, uns uma, umas 

a aO,aos à, às - -
de do,dos da, das dum,duns duma,dumas 

em no, nos na, nas num, nuns numa, numas 

por (per) pelo, pelos pela, pelas - -

4. EMPREGO DO ARTIGO 

NÂO SE USA o artigo definido 

Cão que ladra não morde. 

Em Provérbios e Comparações Amor com amor se paga. 

Amor e tosse na dá para esconder. 

Depois de Cujo e o Substantivo Imediato 
Era o homem cujo pai procurávamos. 

Há animais cujo pelo é liso. 

Antes de Palavras que Designam Matérias de Estudava Literatura. 

Estudo, usadas com os verbos ensinar, aprender, Lecionava Português. 
estudar e equivalentes Já não se estuda Latim nas escolas. 
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NÃO SE USA o artigo definido 

Amor é sacrifício. 

Antes de Nomes de Sentido Generalizado - an-
Avareza não é economia. 

tes de substantivos usados de uma maneira geral Escrever certo é difícil. 

Sal, pimenta e açúcar devem ser usados em quan-
tidades moderadas. 

Antes de Palavras que se Referem à Mesma Pessoa Diretor da empresa e funcionário público. 

Antes de Pronomes Tratamento 
Sua Alteza casou com Dona Teresa Cristina. .. 
Espero não ter interrompido Vossa Excelência. 

1+ EXCEÇÃO: senhor, senhora e senhorita Falei com a senhorita Ana. 
admitem artigo. O senhor João morreu ontem. 

~ Cuidado: não quando nos dirigimos à própria 
Adeus, senhor Antônio. 

pessoa 

Antes dos Adjetivos São, Santo e Santa, quan-
do acompanhados de nome próprio, assim como Santo Antônio é seu padroeiro e confidente 
Nosso Senhor e Nossa Senhora 

Antes de Pronome Possessivo usado em 
expressôes com o valor de alguns 

Quem não tem suas (algumas) dificuldades? 

Com Nomes Próprios de Pessoas Usados Por In-
'João Figueiredo pediu para ser esquecido. 

teiro (famosos ou não) 

11+ Observações: Com nomes de pessoas, geral- Rita não compareceu à cerimônia. 
mente, não se usa artigo 

11+ Cuidado: na linguagem coloqUial de alguns 
Estados brasileiros, é frequente a anteposição O tdson é meu irmão. 
de artigo a nomes de pessoas, a fim de indicar A Sandra não quis sair comigo. 
afetividade ou familiaridade 

Eles estavam em casa. 
Antes das palavras Casa e Terra, quando não es-
pecificadas. 

Voltou para casa mais tarde do que de hábito. 

Os marinheiros permaneciam em terra. 

Ele estava na casa do amigo. 

11+ Cuidado: usa-se artigo antes das palavras Voltou para a casa dos pais. 
Casa e Terra, quando especificadas. Os marinheiros permaneceram na terra dos 

anôes. 

Antes de Outro em sentido indeterminado 
Uns estavam atentos, outros não. 

Um entrou no banco, outro no carro. 

Com Ambos (ambas) é obrigatório o emprego do O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. 
artigo definido. Coloque-o entre o numeral ambos 
e o substantivo a que se refere Ambas as partes chegaram a um acordo. 

Com Cujo (e f1exôes) não usamos artigo 
Este é o homem cujo amigo desapareceu. 

Este é o autor cuja obra conheço. 

Não se combina com preposição o artigo que faz Li a notícia em O Estado de São Paulo. 
parte do nome de revistas, jornais e obras literárias A notícia foi publicada em O Globo. 
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USA-SE o artigo definido 

A Bahia = voltei da 
Nomes próprios geográficos 

O Rio de Janeiro = voltei do 
Dica: use voltei do, da = com artigo A Amazônia = voltei da 

O velho Portugal = voltei do 

Qualificando o lugar, haverá também o artigo A Atenas de Péricles = voltei da 

A antiga Grécia = vol:ei da 

Portugal = voltei de 

Roma = voltei de 

I+Cuidado: Atenas = voltei de 

voltei de = sem artigo Curitiba = voltei de 

São Paulo = voltei de 

Paris = voltei de 

Uso FACULTATIVO antes de pronomes possessi- Foi rápida a sua entrevista. 

vos Foi rápida sua entrevista. 

Artigo indefinido 

Estou com uma sede! 

Transmite ao substantivo grande força expressiva O artigo indefinido denota a grande intensidade 
da sede que o emissor da frase sente. 

Antepôe-se ao numeral quando não se pode pre- Ela deve ter uns 15 anos. 
cisá-Io 

Antes de nomes próprios para acentuar a seme-
lhança de alguém com um personagem célebre. Revelou-se um Pavarotti. 

Nesse caso o nome próprio passa a ser um nome (um grande cantor) 

comum 

4.1 Em Concursos - Peguinha de ESAF, CESPE e FCC 

PARALELISMO: quando há vários substantivos, usa-se o artigo em todos ou em nenhum. 

1) Estudou livros, apostilas, tópicos e testes. 

2) Estudou os livros, as apostilas, os tópicos e os testes. 

Surge, assim, questão de crase: 

Entregou o prêmio a aluna, professora e diretora. = O a é preposição. 

Entregou o prêmio à aluna, à professora e à diretora. = Há artigo + preposição, ou seja, há 

o sinal indicativo de crase. 

artigo admite plural As apostilas estão prontas. 

preposição nâo admite plural Fomos a Londres. 

A 
Pronome pessoal sentido de algo, alguém Convidei-a para jantar 

Pronome demonstrativo sentido de esta, essa, aquela Ela foi a que nais conversou. 
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5. EXERCÍCIO 

01. Determine o caso em que o artigo tem 
valor qualificativo: 

a) Estes são os candidatos que lhe falei. 

b) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o su
pera. 

c) Certeza e exatidão, estas qualidades não 
as tenho. 

d) Os problemas que o afligem não me dei
xam descuidado. 

e) Muito é a procura; pouca é a oferta. 

02. Classifique as orações de acordo com o 
código representado: 

(D) artigo definido; 

(I) artigo indefinido 

a) Uns alunos chegaram mais cedo à escola 
( ). 

b) O bem sempre vencerá o mal ( ). 

c) Preciso de uma explicação para o fato ( ). 

d) Chegaram as encomendas ( ). 

e) Nesta loja vendem-se uns artigos impor
tados ( ). 

03. Das orações ora retratadas, explique a 
diferença de sentido existente entre elas, 
no que se refere ao artigo que acompanha o 
substantivo: 

Eu acompanhei a garota até sua casa. 

Encontrei uma garota por onde eu passa
va. 

04. Em qual frase há erro quanto ao uso do 
artigo 

a) Nem todas opiniões são valiosas. 

b) Disse-me que conhece todo o Brasil. 

c) Leu todos os dez romances do escritor. 

d) Andou por todo Portugal. 

e) Todas cincos, menos uma estão corretas. 

05. Assinale a palavra cujo gênero está inde
vidamente indicado pelo artigo. 

a) a cal 

b) a dinamite 

c) o suéter 

d) o champanhe 

e) adó 

06. Assinale a alternativa em que o uso do ar
tigo está substantivando uma palavra. 

a) A liberdade vai marcar a poesia social de 
Castro Alves. 

b) Leitor perspicaz é aquele que consegue 
ler as entrelinhas. 

c) A navalha ia e vinha no couro esticado. 

d) Haroldo ficou encantado com o andar de 
bailado de Joana. 

e) Bárbara dirigia os olhos para a lua encan
tada. 

I[.,.(~ 'GA~JUUrO f"-'· ,;::;;~/, ,; ",,_ :', ,',' 
1 B 

2 I,D,I,D,I 

A primeira revela um sentido específico -

3 
a garota 

Na segunda, um sentido genérico, indefi-
nido - uma garota. 

4 A 

5 E 

6 D 

CAPÍTULO 5 

NUMERAL 
SUMÁRIO 

'1. Definição· 2. Classificação do numeral· 3. Leitura dos numerais· 4. Emprego dos numerais· 5. 
Exercício 

1. DEFINIÇÃO 

É a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos 
seres ou os situa em determinada sequência. 

Os quatro últimos ingressos foram vendidos há 
quatro: numeral = atributo numérico de Uingresso~ 

pouco. 

Eu quero café duplo. duplo: numeral = atributo numérico de "café'~ 

A primeira pessoa da fila pode entrar. 
primeira: numeral = situa o ser "pessoa" na sequên-
cia de "fila». 

Os numerais traduzem, em palavras, o que os números indicam em relação aos seres. As
sim, quando a expressão é colocada em números (1, 1°, 1/3, etc.) não se trata de numerais, mas 
sim de algarismos. Estes últimos são uma classe gramatical específica às palavras (um, primei
ro, terça parte, etc.). 

Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, exis
tem mais algumas palavras consideradas numerais porque denotam quantidade, proporção 
ou ordenação. São alguns exemplos: década, dúzia, par, ambos(as), novena. 

2. CLASSIFICAÇÃO DO NUMERAL 

De acordo com suas funções, os numerais são classificados em: 

Cardinais 

Ordinais 

Fracionários 

Multiplicativos 

Coletivos 



187 NUMERAL 
DUDA NOGUEIRA 186 

N° ':~~i1êáidinais,~': _~~i8ná;í~s~! :JÇ~I~tíY~~; 
",;:,.:., '," , ':,;;í;""!/- __ "f (':'.':,'~::'i~><t<".;" 

1 um primeiro 

N° Cardinais", ;;!:;i:':':Li~':' . :Y' ,~'.:;' ;:;:~:::;,,;; ;" 1/.;.' 
i;'!"",;;;, ;I: " 

40 quarenta quadragésimo quarenta avos 

dois segundo duplo ou dobro 
meio ou duo, dueto, 

2 
metade dupla 

50 cinquenta quinquagésimo cinquenta avos 

60 sessenta sexagésimo sessenta avos 

3 três terceiro triplo ou tríplice terço trio 70 setenta septuagésimo setenta avos 

4 quatro quarto quádruplo quarto quarteto 80 oitenta octogésimo oitenta avos 

'" 5 cinco quinto quíntuplo quinto quinteto 90 noventa nonagésimo noventa áÍlos 

6 seis sexto sêxtuplo sexto sexteto 
100 centésimo cêntuplo centésimo 

centena, 
cem 

cento 
7 sete sétimo séptuplo sétimo 

200 duzentos ducentésimo duzentos avos 
8 oito oitavo óctuplo oitavo 

300 trezentos tricentésimo trezentos avos 
9 nove nono nónuplo nono novena 

10 dez décimo décuplo décimo 
dezena, 
década 

400 quatrocentos quadrigentésimo 
quatrocentos 

avos 

undécimo ou' 
undécuplo 

undécimo ou 11 onze 
décimo primeiro onze avos 

500 quinhentos quingentésimo 
quinhentos 

avos 

600 seiscentos seiscentésimo seiscento5 avos 

doze 
duodécimo ou 

duodécuplo 
duodécimo ou 

dúzia 12 
décimo segundo doze avos 

13 treze décimo terceiro treze avos 

septigentésimo 
setecentos 

700 setecentos 
avos i 

14 catorze décimo quarto catorze avos octigentésimo 
oitocentos 

800 oitocentos 
avos 

15 quinze décimo quinto quinze avos 
nongentésimo 

novecentos 
900 novecentos 

avos 

16 
dezesseis (de-

décimo sexto dezesseis avos 
zasseis) 1.000 mil milésimo milésimo milhar 

17 
dezessete 

décimo sétimo dezassete avos 
(dezasete) 

10.000 dez mil dez milésimos dez mil avos 

100.000 cem mil cem milésimos cem mil avós 
18 dezoito décimo oitavo dezoito avos 

1.000.000 um milhão milionésimo milionésimo 

19 
dezenove 

décimo nono dezenove avos 
(dezanove) 

20 vinte vigésimo vinte avos 

um bilhão 
bilhonésimo bilhoné5imo 1.000.000.000 

(mil milhões) 

vigésimo pri- vinte e um 
21 vinte e um 

meiro avos 

I 
1.000.000. um trilhão trilhonésimo trilionésimo 
000.000 (um bilião) (bilionésimo) (bilionésimo) 

30 trinta trigésimo trinta avos I 

I 
--L-



DUDA NOGUEIRA 188 

3 LEITURA DOS NUMERAIS 

Separando os números em centenas, de trás para frente, obtêm-se conjuntos numéricos, 
em forma de centenas e, no início, também de dezenas ou unidades. Entre esses conjuntos 
usa-se vírgula; as unidades ligam-se pela conjunção e. 

1.203.726 um milhão, duzentos e três mil, setecentos e vinte e seis. 

45.520 quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte. 

4. EMPREGO DOS NUMERAIS 

Não se deveuiaro numeral 
Ganhei mil reais. um antes de mil 

'. 
Fortaleza, 10 de dezembro de 2014. 

Em relação ao primeirodia Com relação ao primeiro dia, há gramáticos respeitados, como Eva-

• domês nildo Bechara, que defendem tanto o uso do ordinal como do car-
dinal. O emprego do ordinal, todavia, parece ter maior aceitação e, 

, portanto, deve receber prioridade. 

- Aos 18 dias de março foi pro-
latada a sentença. 

t facultativo. - A 18 de março foi prolatada a 
Com relação às datas sentença. 
- Uso de AOS, Ae EM Assim, posso empregar qual-

Em 18 de março foi prolatada quer uma das três opções. -
a sentença. 

- No dia 23 de março foi prola-
tada a sentença. 

Os numerais milhares, - Os milhares de mulheres compareceram à passeata. 
milhões e bilhões exigem o - Os três milhões de árvores plantadas cresceram devagar. 

artigo n~masculino - Não há oferta de trabalho para os dois bilhões de pessoas ociosas. 

- Capítulo VII (sétimo) 

Na designação de artigos, ca- - Capítulo X (dez) 

pítulos e parágrafos, usam-se - Artigo IX (nono) 
os ordinais de um a nove e os - Artigo X (dez) 
cardinais. de d~z. em diante - Parágrafo X (dez) . 

.' - Parágrafo XI (onze) 

- Oficialmente o fim do Império Romano se deu no século V. 
(século quinto) 

- A Reforma Protestante e a Contrarreforma ocorreram no século 

Na designação de papas, 
XVI. (século dezesseis) 

séculos e reis, usam-se os - Pio X e PioX(1 foram dois papas da Igreja Católica. (respectivamente 

ordinais de.um a dez e os 
Pio décimo e Pio doze) 

cardinais de onze em.diante - Dom Pedro 11 era maçom. (Pedro Segundo) 

Observação: No décimo quarto século depois 

usar-se-ão, todavia, os do fim do Império Romano nas-

ordinais em frases como: ceu Nietzsche, o filósofo que mais 
perseguiu o cristianismo. 
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Carla abriu o livro na página 5. (cinco) 

Na designáção <te páginas de Carla mora no apartamento 203. Casa 3. (três) 

um livro e nos endereços de Observação: - Carla abriu o livro na 5' pági-
aparta!1lentos .e casas de uma Se o numeral anteceder o na. (quinta) 

1.' 
vila ,usam-se o~.cardinais substantivo, o ordinal deve - Carla abriu o livro na quinta ., 

; .•... . ser usado. página. 

Hoje é dia 18 de agosto de 2013. 
I 

- 1.250.350,18 Não se usa ponto entre'. '.' Ele ganhou R$ 
I· Observação: de prêmio. os numerais,quimdo estes 

. . designám datas' . 
'< ~ ,', , 

... i •. ' .. ; ..... 

< U~o de sinaisg~áficos entre 
as datas: três opções, sendo a 

. primeira mais aceita 

Quantidade de dígitos em re-
lação aos dias, meses e anos 

c. 

. 

Uso de sinais gráficos entre 
a data, o nome -geográfico e 
entre este e a sigla corres-

pondente ao estado ou país 

5. EXERCÍCIO 

Nos demais casos, o ponto 
deve ser colocado entre as - O juiz de Direito fez menção 

centenas e milhares. ao art. 1.184 do Código de 
Processo Civil. 

-/12/2013 

-.12.2013 

--12-2013 

-

-

-

-

-

-

-

Escrita: 18/01/2014 

No preenchimento de campos, seja em papéis, seja nos meios 
eletrônicos: 18/01/2014 ou 18/01/14 

na computador: O fato aconteceu a 20 de dezembro de 2013. 

O fato aconteceu a 20112/2013. 

Ribeirão Pretó, 26 de janeiro de 2014. (por causa do nome geo-
gráfico, no caso Ribeirão Preto) 

Ribeirão preto, SP, 26 de janeiro de 2014. 

Ribeirão Preto-SP, 26 de janeiro de 2014. 

Ribeirão Preto (SP), 26 de janeiro de 2014. 

b) octogésimo, trecentésimo, septingenté

simo, nonagésimo 

01. Cardinais ou ordinais? Escreva por exten

so. 
c) octingentésimo, tricentésimo, septuagé

simo, nonagésimo 

a) Luis XVI _______________________ _ 

b) Henrique VIII ____________________ _ 

c) Dom João VI _____________________ _ 

d) ca pítulo " _______________________ _ 

e) JoãoXXIII ______________________ _ 

f) Pio XII __________________________ _ 

02. Os ordinais referentes aos números 80, 

300,700 e 90 são, respectivamente 

a) octagésimo, trecentésimo, septingenté

sirno, nongentésimo 

..i' 
d) octogésimo, tricentésimo, septuagésimo, 

nongentésimo 

03. Identifique se o termo destacado é nu

merai ou artigo indefinido. 

a) Você só tem uma vida. Cuide bem dela. 

b) Ele não fala uma palavra de chinês! 

c) Aqueles invasores podem representar 

uma ameaça para os índios. 

d) A decomposição desse material pode de

morar um século. 



04. Alguns substantivos ou adjetivos podem 
ser empregados para indicar quantidades 
numéricas. Identifique essas palavras em ca
da texto e escreva seu significado. 

a) Após uma década de perseguição, Ma
omé e seus seguidores migraram para 
Medina, a cerca de 300 quilômetros de 
Meca. O profeta veio a governar a cidade 
e, vários anos depois, ele e um pequeno 
exército de fiéis retornaram a Meca. (Na
tional Geographic) 

b) Há pouco mais de um século, os im(gran
tes trouxeram agitação para a cidade de 
São Paulo. Sua grande riqueza é a sua di
versidade cultural, constituída de mais de 
70 grupos étnicos e nacionais. (Folha de 
S. Paulo) 

c) Numa vaquejada que houve na fazenda 
vieram todos os vaqueiros daquelas ban
das. Meu pai matou meia dúzia de vacas 
e abriu pipas de vinho branco para quem 
quisesse beber. Nunca se tinha dado fes
ta igual.(Graciliano Ramos) 

d) A educação indígena diferenciada e bi
língue no Acre ainda tem um longo cami
nho a percorrer. A maior parte dos pro
fessores só leciona do 1° ao 5° ano, mas já 
há um grupo ensinando do 6° ao 9° ano. 
(O Estado de S. Paulo) 

e) Durante o Festival Toonik Tyme, os inuits, 
habitantes do ártico canadense, revivem 
seus costumes milenares. 

OS. Aponte a alternativa em que os numerais 
estão bem empregados. 

a) Ao papa Paulo Seis sucedeu João Paulo 
Primeiro. 

b) Após o parágrafo nono virá o parágrafo 
décimo. 

c) Depois do capítulo sexto, li o capitulo dé
cimo primeiro. 

d) Antes do artigo dez vem o artigo nono. 

e) O artigo vigésimo segundo foi revogado. 

06. Assinale o item em que não é correto I~r 
o numeral como vem indicado entre parên
teses: 

a) Pode-se dizer que no século IX (nono) o 

português já existia como língua falada. 
L~ ___ ..:. ___ ) 

b) Pigmalião reside na casa 22 (vinte e duas) 

do antigo Beco do Saco do Alferes, em 
Aparecida. L _______ ) 

c) Abram o livro, por favor, na página 201 
(duzentos e um). ( __ . _____ ) 

d) O que procuras está no art. 10 (dez) do có-

digo que tens aí à mão. L ________ ) 

e) O Papa Pio X (décimo), cuja morte teria si

do apressada com o advento da Primeira 

Guerra Mundial, foi canonizado em 1954. 
L _______ ) 

07. A tabela a seguir apresenta as doze maio

res cidades brasileiras em número de habi

tantes, segundo o censo do IBGE de 2000: 

Cidade População 

São Paulo L 10.406.166 

I 

Rio de Janeiro 
I 

5.850.544 

Salvador 2.440.886 

Belo Horizonte 2.229.697 

Fortaleza 2.138.234 

Brasília 2.043.169 

Curitiba 1.586.898 

Recife 1.421.947 

Manaus 1.403:'96 

Porto Alegre 1.359932 

Belém I 1.279.861 
I 

Goiânia I 1 .090.581 

. , 
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Baseando-se nesses dados, complete as 
frases a seguir substituindo o símbolo 
por um numeral adequado (escrevendo 
por extenso), classificando-o: 

a) Em número de habitantes, Brasília ocupa 
o # lugar e Belém o #. 

b) Salvador ocupa a posição número # da 

tabela. 

c) Manaus ocupa a # posição da tabela. 

d) Vivem em Belo Horizonte, # pessoas. 

e) Há # habitantes residindo em Goiânia. 

GABARITO 

1 
dezesseis, oitavo, sexto, segundo, vinte e 
três, doze 

2 B 

3 Numeral, Artigo, Artigo, Numeral 

4 

5 

6 

7 

GABARITO 

década(dez anos), 

século (cem anos), 

meia dúzia(seis), 

bilíngue (duas línguas), 

milenares(mil anos). 

D 

B 

a) sexto; décimo primeiro. 

b) três 

c) nona 

d) Dois milhões, duzentos e vinte e nove 
mil, seiscentos e noventa e sete pesso-
as. 

e) Um milhão, noventa mil, quinhentos e 
oitenta e uma pessoas. 
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1. INTRODUÇÃO 
A partir desta classe gramatical, tudo é importante para qualquer concurso. Os pronomes 

mais pedidos em provas são: pessoais, demonstrativos e relativos. Para melhor aproveitamento, 
há teoria seguida de alguns exercícios, faça-os, é importante para a continuidade dos estudos. 

2. DEFINIÇÃO 

Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda, que acom
panha o nome qualificando-o de alguma forma. 

3. PRONOME ADJETIVO E SUBSTANTIVO 
Pronome adjetivo: acompanha o substantivo. 

Pronome substantivo: substitui o nome (substantivo). 
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Exemplos: 

Nós viajaremos em seu carro. 

Nós; pronome substantivo 

Seu; pronome adjetivo 

4. CLASSlfICAÇAo DOS PRONOMES 

4.1. Pronome pessoal 

Substitui os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou 

escreve assume os pronomes eu ou nós, usam-se os pronomes tu, vós, você ou vocês para 

designar a quem se dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas 

de quem fala. 

EU 

TU 

ELE 

NÓS 

VÓS 

ELES 

Emissor, 

OBÚQUOS 

Átonos Tônicos 

me mim,comigo 

te ti, contigo 

o, a, lhe, se si, consigo, ele, ela 

nos conosco, nós 

vos conosco, vós 

os, as, lhes, se si, consigo, eles, elas 

----;-- - ·~~:-:;:~;<:'·-::,i;:::·:,-:~ 

PESSOAS DO DISCURSO 

quem fala eU,nós 

Receptor com quem se fala tu, vós 

Referente de quem se fala ele, ela, eles, elas 

4.1.1. Em Concursos 

Cuidado com o emprego dos pronomes na~~~a,~~,~!!,e~y.i,~~ 

Ana, preciso falar com você. 

Estás calado demais hoje, quero falarcontigC?, depois. 

No primeiro caso, usa-se "om v.o(~, já que não há referência da 2" pessoa. No segundo 

caso, há referência do sujeito tu, usa-se contigo . \ 

1 
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4.1.2 Emprego dos Pronomes Pessoais 

Pronomes Funções Exemplos Perguntas Respostas 

Nós viajaremos no fim de semana. quem? Nós 
Retos sujeito 

Eles estudaram para a prova. quem? Eles 

I Pronomes Funções Quando é usado Dica São eles 

Objeto vem após um verbo transitivo direto, sem 
Direto ou seja, ~ pede preposição. preposição 

o, a, 051 as 

Oblíquos 
Objeto vem após verbo transitivo indireto, ou com 

lhe, lhes 
Indireto seja, pede preposição. preposição 

Objeto Direto: 

Eles quem compra, compra algo 

Objeto Indireto: 

Todos necessitam ----+--+ 
V.U 

I de fe.ade, II-í _q_u_em_n_e_ce_s_s/_'ta_,_n_ec_e_ss_it_a_d_e_a_lg_a_ 

0,1. I 

Entregaram I o prêmio I ao vencedor. : 

--.C--+'-~--i -. i 
V.T.D.I 0.0 I 0,1. I 

Sendo assim, teremos: 

0.0: 0(5), a(s) 

0.1: Ihe(5) 

O filho 

r, S, Z 

Verbos 
terminados 

em 

Ob~~. 

V;'I. 1 ~.1. 

+o,a 

m/ão,õe +o,a 

Uso de MIM e EU 

\ 

entregaram algo a alg:.Jém 

quem obedece, obedece a alguém 

Quis+o = qui-lo 

=lo,la Fiz+ a = fi-Ia 

Amar+o = amá-lo 

fizeram+o = fizeram-no 

=no, na põe+a = põe- na 

dão+o = dão-no 

Usa-se EU apenas quando o pronome possuir função de SUJEITO. 
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Para que isso aconteça, é necessário haver um verbo posposto ao pronome: 

Este exercício é para MIM. 

Este exercício é para EU resolver. 

quem irá 'esolver? Eu é o sujeito do verbo posposto. 

Assim ser do, usamos a forma reta. 

Não houve intrigas entre MIM e TI (você, ele, ela). 

g difícil para mim acreditar no Brasil. 

Temos aqui um caso típico de inversão e uma grande "pegadinha" de concurso. 

Oração iniciada por VERBO SER (ou qualquer verbo de ligação) + _____ + PARA = MIM. 

SE, SI, CONSIGO: usamos em voz reflexiva, ou seja, quando o sujeito praticar e sofrer a 

ação. Exemplos: 

Ele feriu-se com a faca. 

O aluno trouxe o livro consigo. 

Pense em ele MESMO 

ele PRÓPRIO 

4.1.2.1. Exercícios 

01. Reescreva cada uma das frases seguintes, j) Desejo ver seus primos. 

substituindo o termo destacado por um pro-

nome pessoal oblíquo átono. 

a) Entregue seus livros aos colegas. 

b) Entregue seus livros aos colegas. 

c) Envie seus textos ao editor. 

d) Envie seus textos ao editor. 

e) Mostrei c melhor caminho aos turistas. 

f) Mostrei c melhor caminho aos turistas. 

g) Apresentei as provas no tribunal. 

h) Paguei aos meus credores. 

i) Paguei os meus débitos 

02. Este exercício é semelhante ao anterior. 

a) Pediram ~ aos rapazes. 

b) Pediram esmola aos rapazes. 

c) Mostraram a realidade ao pobre homem. 

d) Mostraram a realidade ao pobre homem. 

e) Devem destruir a ponte. 

f) Refiz o trabalho. 

g) Metes ~ onde não és chamado. 

h) Mete ~ onde não é chamado. 

i) Você deve pôr estas roupas lá em cima. 

03. Complete as frases seguintes com a forma 

apropriada do pronome pessoal da primeira 

pessoa do singular. 

a) Este fichário é para (*) fazer meus aponta

mentos. 

b) Discutimos, mas no fim tudo ficou resolvido. 

Não há mais nada pendente entre (*) e ele. 

c) É difícil para (*) aceitar sua ausência. 

d) Quem trouxe isto para (*)? 

e) Não vá sem (*). 

f) Para (*) já está claro que foi el e o responsá

vel pelo desvio das verbas. 

g) Não tome nenhuma decisão sem (*) saber. 

04. Leia atentamente as frases seguintes. A 

seguir, sugira soluções para os problemas pro

nominais que apresentam. 

a) Querida, gosto muito de si. 

b) Querida, gostaria muito de sair consigo. 

c) Falei consigo ontem, não se lembra? 

d) Apesar da distância que nos separa, creia 

que nunca me esqueço de si. 
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a) ENTREGUE- OS aos colegas. 

B) ENTREGUE-LHES seus livros. 

Ó ENVIE - OS ao editor. 

D) ENVIE-LHE seus textos. 

E) MOSTREI - O aos turistas. 

F) MOSTREI-LHES o melhor caminho. 
1 

G) APRESENTEI- AS no tribunal. 

H) PAGUEI-LHES. 

Os verbos PAGAR e PERDOAR quando usados para pessoa, pedem a preposição A. 

Perdoei A você. 

Paguei A você. 

i) PAGUEI-OS. 

a) PEDIRAM - NA aos rapazes. 

B) PEDIRAM-LHES esmola. 

C) MOSTRARAM- NA ao pobre homem. 

D) MOSTRARAM- LHE a realidade. 

E) Devem DESTRUi - LA. 
2 

F) REFI-LO. 

G) METE - LO onde não é chamado. 

H) METE - O onde não é chamado. 

I) PQ-LAS. 

J) Vt- LOS. 

a) Este fichário é para EU fazer meus apontamentos. 

B) Discutimos, mas no fim tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre MIM e ele. 

C) É difícil para MIM aceitar sua ausência. 

3 D) Quem trouxe isto para MIM? 

E) Não vá sem MIM. 

F) Para MIM já está claro que foi ele o responsável pelo desvio das verbas. 

G) Não tome nenhuma decisão sem EU saber. 

Perceba a "pegadinha": os pronomes se, si, consigo ${lo de terceira pessoa. por isso não podemos 
substituí-los por te, ti, contigo, já que estes são de segunda pessoa. 

NUNCA TROQUE A PESSOA DA FRASE! 

4 a) Querida, gosto muito de você. 

B) Querida, gostaria muito de sair com você. 

C) Falei com você ontem, não se lembra? 

D) Apesar da distância que nos separa. creia que nunca me esqueço de você. 

4.2. Pronomes de tratamento 

Chamados também de segunda pessoa indireta. O pronome de tratamento faz parte da 

divisão dos pronomes pessoais por fazerem referência a pessoas que são consideradas como 

autoridades. Em concurso, é pedido também em correspondência oficial. 



I Autoridades de 
Estado 

Vossa Excelência 

I 
Vossa 

Magnificência 

Vossa Senhoria 

Judiciárias 

Vossa Excelência 

Meritíssimo Juízo 

Executivo e Legis-
lativo 

Vossa Excelência 

Militares 

Vossa Excelência 

Vossa Senhoria 

Autoridades 
eclesiásticas 

Vossa Eminência 
Reverendíssima 

Vossa Beatitude 

Vossa Excelência 
Reverendíssima 
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Abreviatura Emprego 

Para o/a presidente da República, senadores/as da Repú-
blica, ministros/as de Estado, governadores/as, deputados/ 

V.Ex." as federais e estaduais, prefeitos/as, embaixadores/em-
baixa trizes, cônsules, chefes/as das Casas Civis e Militares. 
Somente a presidente da república usa o pronome de tra-
tamento por extenso, nunca abreviado. 

V.Mag." 
Para reitores/as de Universidade, pró-reitores/as e vice-
-J;I1itores/as. 

V.S." 
Vereadores/as; Para diretores/as de autarquias federais, es-
taduais e municipais. 

Abreviatura Emprego 

para Magistrados (Juízes de Direito, do Trabalho, Federais, 
Militar e Eleitoral), Membros de Tribunais (de Justiça, Regia-

V.Ex." nais Federais, Regionais do Trabalho, Regionais Eleitorais), 
Ministros de Tribunais Superiores (do Trabalho, Eleitoral, 
Militar, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Fe-
deral), Presidente do CNJ. 

,--------,--
M.Juízo para referência ao Juízo. 

Abreviatura , Emprego 
I 

para chefes do Executivo (Presidente da República, Gover-
nadores e Prefeitos), Ministros de Estado e Secretários Es-

V.Ex." taduais, para Integrantes do Poder Legislativo (Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Presidente de 
G\mara de Vereadores), Delegados de Polícia, Ministros do 
Tribunal de Contas da União e para Conselheiros dos Tribu-
nais de Contas Estaduais. 

Abreviatura Emprego 

para oficias generais" (Almirantes de Esquadra, Generais 
V.Ex." de Exército e Tenentes Brigadeiros; Vice-Almirantes, Gene-

rais de Divisão e Majores Brigadeiros; Contra-Almirantes, 
Generais de Brigada e Brigadeiros. 

V.S.' Coronéis Comandantes das Forças Auxiliares dos Estados e 
DF (Polícias Militares e Bombeiros Militares). 

Abreviatura Emprego 

V. Em." Rev.ma 
para cardeai s 

para os patriarcas das igrejas sui juris orientais e patriarcas 
da ortodoxia. 

V. Ex.' Rev .... para bispos em geral. 

i 
I 
I 

I 
L 
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"" ,,' 
, 

Autoridades de 
Abreviatura Emprego Estad9,. '" ,', , "i,' ,: ' ?~ ~ > " :.:, '."" " " 

Vossa 
P"t .. rnidade V.P. para superiores de ordens religiosas. 

.~>--'~ 

Vossa Reveren-
V. Rev.ma para sacerdotes em geral. díssima 

~q$_~tid"dp V.s. cara o capa e para o patriarca ecumênico de Constantinopla 

Dom D. para bispos em geral (De forma peculiar, será também con-
'._"_._~ , .... - cedido aos Monqes Beneditinos). 

Padre Pe. para padres (Em endereçamento pode ser usado Rvmo. 
Pe,\. 

--'Õiá~~ -- 'T_> _ 

cara diáco~o; " 
.. -'".---

lliiÍ.c. 
A;.ijit~· 

~~ _ .. 
Ac. . Para acólitos lin<tit •• írl0S\. 

k:RJLt[º;iii~~~"'- Ahr~~iatura Emoreco 
~-._---.~"-~-,,,.~. -_ . • "_r_O'_ 

. Sr. Dara home~s ~~~raL~ll~~d~'~ã'~ ~~i<tPntimidade C; .. nhnr 

Senhora Sr." para mulheres casadas ou mais velhas (no Brasil) ou mulhe-
res em ceral (em Portl/a,,!) -- -- - • l'·"_"_~ - _M_. .- _ ... 

Senhorita Srt." para moças solteiras, quando não existe intimidade (no 
Rrrl,j!) 

---- .. ,,~_._" --"_._---.~ -
Vossa Senhoria V.S." para autoridades em geral, como secretários da prefeitura, 

_._. "' _ _ H __ ~~~ ",_~,",~.~ 

,~. '; de Dolícia ou diri'torp< di' i'mnrp<", 

É importante ressaltar que doutor via de regra não configura 
forma de tratamento, mas título acadêmico. Seu uso deve-
se limitar apenas a comunicações dirigidas a pessoas que 

I 
alcançaram o grau acadêmico de doutoramento(português 

Doutor Dr. europeu) ou doutorado(português braSileiro). Por questões 
culturais, tal título é permitido aos Bacharéis em Enferma-

.. gem pela LEI COFEN 256/2001, Odontologia, em Direito e 
em Medicina, e qualquer outro profissional de nível supe-
rior ou da saúde. Entretanto, formalmente, deve-se usar o 
tratamento Senhor que confere a desejada formalidade às 

- _. __ .- -- ... -_._-- -" .. - -. -'._' ~ - - - ~ 
_ .. __ .~ .. - _. - ---,- .~--- " - -- -- - ---

4.2.1 Em concursos 

Q senhor, 3. s.enho.ra e você, vocês são pronomes de tratamento. "O senhor" e "a se

nl;l0J.~' são empregados no tratamento cerimonioso; "v,o.~,fi' e uv~.c.ês", no tratamento fami

liar. VO,cê, e '\(~cê.s são empregados no português do Brasil; em algumas regiões, a forma tu 

é de uso frequente, em outras, é muito pouco empregada. Já a forma vós tem uso restrito à 
linguagem litúrgica, ultraformal ou literária. 

Vos,sa Exce.l.ê,n,cia eSua Excelência: os pronomes de tratamento que possuem "Vossa (s)" 

são empregados em relação à pessoa a quem nos dirigimoS' 

,!a !;les~o~: a concordância deve ser feita com a 3" pessoa. Assim, os verbos, os pronomes 

possessivos e os pronomes oblíquos empregados em relação a eles devem ficar na 3a pessoa. 

Uniformidade de Tratamento: quando escrevemos ou nos dirigimos 3 alguém, não é 

permitido mudar, ao longo do texto, a pessoa do tratamento escolhida inicialmente. Se usa 

a terceira pessoa (você), não pode usar oblíquos te, ti, contigo, nem os possessivos teu, tua, 
por exemplo. 
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4.3. Pronome possessivo 
Indica posse das pessoas do discurso. 

Pessoa"" Número " Pronome 

singular meu(s), minha(s) 
Primeira 

plural nosso(s), nossa(s) 

singular teu(s), tua(s) 
Segunda 

plural vosso(a), vossos(as) 

singular seu(s), sua(s) 
Terceira 

plural seu(s), sua(s) 

4.3.1. Morfossintaxe do Pronome Possessivo 

O pronome possessivo, quando adjetivo, ou seja, acompanhado por substantivo, exerce 
função de adjunto adnominal. 

Entregou seu gabarito ao fiscal. 

Morfologia: pronome adjetivo (acompanha o substantivo gabarito). 

Sintaxe: adjunto adnominal do objeto direto seu gabarito. 

Pode possuir função sintática de: núcleo do sujeito, do complemento verbal, do predica
tivo, etc. Normalmente ocorre em estruturas paralelísticas - o substantivo representado já foi 
mencionado anteriormente, acompanhado por um pronome possessivo adjetivo. 

Este é o meu concurso. O seu, o edital nem foi publicado. 

4.3.2. Em Concursos 

:<,:?;' E.n.f~ases com pronome 
," "~o J .. ~,~ tratamento: o pronome < possesslveú:ónéorda com a 

">i,l",tcelrâ'pessoá.: . 

'};::ê!,',;" rp :~t~eg~oi~):~Obl~qllos·,' ... ~ ...• 
< pod~'!la~s,umirvaJorde posse::.' 

4.4. Pronome Demonstrativo 

Afetividade Não faça assim, minha criança. 

Proximidade Ele tem seus quarenta anos. 

Hábito Vai começar com sua tosse? 

Desprezo Ela está namorando aquilo? 

Surpresa Esta é aquela? 

Intensidade Aonde você vai com essa pose? 

Obrigada, Seu Jorge. 

= Obrigada, Senhor Jorge. 

Vossa Excelência leu todo o seu livro? 

Ajeitou-lhe a coberta. 

= Ajeitou sua coberta. 

O pronome demonstrativo é utilizado em três situações. Pode se referir a espaço, ideias ou 
elementos. São eles: . 
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Pessoa Variáveis Invariáveis 

primeira este, esta, estes, estas isto 

segunda esse, essa, esses, essas isso 

terceira aquele, aquela, aqueles, aquelas aquilo 

4.4.1. Emprego do Pronome Demonstrativo 

Para (jeriío,nstrar no espaço 

pronome usado para dica 

Este(s), esta(s), isto o que está próximo a mim AQUI 

Esse(s), essa(s), isso o que está próximo a você Ar 
Aquele(s), aquela(s), aquilo o que está distante LÁ 

Exemplos: 

Este livro em minhas mãos foi escrito por aquele autor sentado na sexta fileira. 

Essa aliança é de qual casamento seu? 

Para retomar elementos (pessoas ou coisas) 

pronome usado para 

Este(s), esta(s) retomar o elemento mais próximo do pronome 

Aquele(sl, aquela(s) retomar o elemento mais distante do pronome 

Exemplo: 

Matemática e literatura me agradam: esta desenvolve a sensibilidade; aquela, o racio
cínio. 

Percebam que, se caso a ordem for alterada, os pronomes, obrigatoriamente, serão altera
dos também. Dependerá sempre do contexto. Exemplo: 

Literatura e matemática me agradam: aquela desenvolve a sensibilidade; esta, o racio-
cínio. 

'/, Pará id~ias;' 

usado para dica 

Esse (a), isso para retomar ideia anáfora 

Este (a), isto para ~itar ideia ~atáfora 

Pronome anafórico: retoma ideia do período anterior ou do parágrafo anterior. 

Pronome catafórico: cita ideia. Associe o c no início dos dois vocábulos. - -
Exemplos: 

Espero sinceramente isto: que se procedam as reformas. 

Que as reformas sejam efetuadas logo; é isso que desejo. 
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4.4.2 Exercícios 

01. Substitua os asteriscos das frases seguin

tes pelos pronomes demonstrativos adequa

dos. 

a) A grande verdade é (*): foi ele o mentor 

do plano. 

b) Embora tenha sido o mentor do pLano, 

ele nunca admitiu (*) fato. 

c) Ninguém conseguiu provar sua culpa. 

Diante (*), o júri teve de absolvê-lo. 

d) O país atravessa um momento delicado. 

(*) crise parece não ter fim. 

e) Compramos um programa capaz de ge

renciar os dados armazenados em nosso 

microcomputador. Um programa n é 

indispensável ao bom desempenho do 

equipamento. 

f) Ademir da Guia e Roberto Dias foram 

dois dos mais elegantes jogadores da 

história do futebol brasileiro. (*) brilhou 

no São Paulo; (*), filho do genial Domin

gos da Guia, brilhou no Palmeiras. 

02. Pronomes possessivos e demonstrativos 

muitas vezes são usados para exprimir de

talhes interessantes de significação. Procu

re captar e comentar os detalhes expressos 

(valores) nas frases seguintes. 

a) Ela deve estar com os seus quarenta anos. 

b) Você não vai ter um dos seus ataques de 

tosse justamente agora, vai? 

c) O que quer aqui, meu senhor? 

d) Ande logo, minha amada. 

e) Ela não abre mão do seu batom. 

f) O quê? Ela quer namorar aquilo? 

,g) O quê? Este é aquele?! 

h) Aonde vai você com essa empáfia? 

..... .: GABARITO ..•. . ... 

a) A grande verdade é esta: foi ele o mentor Dica: imagine você dizendo as frases a al-
do plano. = catáfora. guém e se lembre de que as alterações ocor-

b) Embora tenha sido o mentor do plano, 
ridas na língua portuguesa possuem como 

ele nunca admitiu esse fato. = anáfora. 
causa nós mesmos, pois nós mudamos as 
regras gramaticais e quem elabora as provas 

c) Ninguém conseguiu provar sua culpa. são linguistas e não gramáticos. Traga para o 
Diante disso, o júri teve de absolvê-lo. = cotidiano, inteprete, decifre. Não memorize, 
anáfora. não decore, apenas entenda. 

d) O país atravessa um momento delicado. a) Proximidade 
Essa crise parece não ter fim. = anáfora. 

Compramos um programa capaz de ge-
b) Hábito 

1 e) 2 
rendar os dados armazenados em nosso c) Respeito 
microcomputador. Um programa desse é 

d) Afetividade indispensável ao bom desempenho do 
equipamento. = anáfora. e) Hábito 

f) Ademir da Guia e Roberto Dias foram dois f) Desprezo 
dos mais elegantes jogadores da história 
do futebol brasileiro. Este brilhou no São g) Surpresa 
Paulo; aquele, filho do genial Domingos h) Intensidade 
da Guia, brilhou no Palmeiras. = retomam 
elementos (mais próximos e mais distan-
tes). 
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4.5 Pronome Relativo 

Representa nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relaciona. Inicia as 
orações subordinadas adjetivas. São eles: 

Variáveis Invariáveis 
o qual, a qual, os quais, as quais que 

cujo, cuja, cujos, cujas quem 
quanto, quanta, quantos, quantas onde 

Observações importantes: 

Os vocábulos como e quanto, quando retomam termos anteriormente mencionados, pos
suem função de pronome relativo. 

Para evitar erros, ao aparecer a palavra que, tente substituí-Ia por o qual, a qual, os quais, 
as quais. 

4.5.1 Emprego do Pronome Relativo 

Um dos tópicos mais pedidos em concursos por fazer, também, de regência. Muitas teorias 
não valem a pena ser mencionadas porque as instituições pedem o emprego da mesma forma. 

Atenção, em primeiro lugar, ao quadro-resumo a seguir. 

Qu'em Cujo Onde 

concorda com o termo posterior e in- usado para retomar lugar e pode ser 
usado apenas para pessoas. dica posse da anterior e não admite substituído por erro que, na qual, no 

artigo, apenas preposição. qual, nas quais, nos quais. 

Siga o passo a passo: 

1) Encontre o pronome relativo; 

2) Veja a qual termo o pronome relativo se refere. 

3) Construa outra oração com os termos posteriores ao pronome relativo e encaixe o vocábu
lo que o relativo retoma. 

Sempre mantenha a informação, atente-se aos exemplos a seguir. 

Não conheço o lugar onde você mora. 

l)Onde 

Quem mora, mora em algum lugar. 

A preposição em é pedida. 

Assim, teremos: 

2) Retoma lugar 

Não conheço o lugar em que você mora. 

Não conheço o lugar no qual você mora. 

Conheço a garota de quem você falou. 

l)Quem 

Quem fala, fala de alguém. 

A preposição de é pedida. 

Assim, teremos: 

2) Retoma garota 

3) Você mora no lugar 

3) Você falou da garota 
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Conheço a garota da qual você falou. 

Conheço a garota de que você falou. 

Este é o autor a cuja obra me referi. 
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3) Eu me referi à obra do autor 
(posse do anterior) 

Quem se refere, refere-se a algo. 

A preposiçãc a foi pedida. 

Atenção: não existem as formas cujo o, cuja a e o cuja, mas a cujo(a) existe = prepo
sição e não artigo. 

Estas são as pessoas com cujas ideias concordo. 

1) Cujas 2) Refere-se a ideias 

Quem concorda, concorda com algo. 

A preposição com foi pedida. 

4.5.2 Exercício 

01. Substitua os asteriscos das frases abaixo 
por pronomes relativos. Em alguns casos, vo
cê terá de colocar uma preposição antes do 
pronome. 

a) O museu (*) o governo do estado quer 
recuperar é um dos mais importantes do 
país. 

b) Aquela médica (*) me atendeu ontem é a 
diretora do hospital. 

c) As provas (") ele tentou mostrar que é 
inocente não convenceram ninguém. 

d) As teses,(*) não duvido, foram rejeitadas 
por muitos dos presentes. 

e) Este é o disco (*) repertório a crítica tem 
elogiado. 

f) Aquela é a garota (*) irmão foi aprovado' 
no vestibular. 

g) Lá fica a sede da seita (*) líderes são acu
sados de charlatanismo. 

h) Aquela é a casa (*) se ouvem barulhos es
tranhos. 

i) Só ela sabe o nome do remédio (*) devo 
tomar. 

a) 

b) 

c) 

d) 

1 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

3) Eu concordo com as 
ideias do autor 

GABARITO '. 

O museu que (ou o qual) o governo do 
estado quer recuperar é um dos mais 
importantes do país. 

Aquela médica que (ou a qual) me 
atendeu ontem é a diretora do hospi-
tal. 

As provas com que (ou com as quais) 
ele tentou mostrar que é inocente não 
convenceram ninguém. 

As teses, de que (ou das quais) não du-
vido, foram rejeitadas por muitos dos 
presentes. 

Este é o disco cujo repertório a crítica 
tem elogiado. 

Aquela é a garota cujo irmão foi apro-
vado no vestibular. 

Lá fica a sede da seita cujos líderes são 
acusados de charlatanismo. 

Aquela é a casa onde (ou em que, na 
qual) se ouvem barulhos estranhos. 

Só ela sabe o nome do remédio que 
(ou o qual) devo tomar. 
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4.6 Pronome Indefinido 

Refere-se a referente, ou seja, terceira pessoa do discurso e possui sentido vago. 

Classificam-se em: 

Pronomes Indefinidos Substantivos: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproxi

mada de seres na frase. São eles: algo, alguém, fulano, sicrano, beltrano, nada, ninguém, 

outrem, quem, tudo. 

Pronomes Indefinidos Adjetivos: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a 

noção de quantidade aproximada. São eles: cada, certo(s}, certa(s}. 

<' ....... "'~~1,\5'::, V~Ilá.'iei;; "L' '1{.; . \ ': ... : I' 
Singular .' .- Plural Invariáveis 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
" 

algum alguma alguns algumas alguém 

nenhum nenhuma nenhuns nenhumas ninguém 

todo toda todos todas outrem 

muito muita muitos muitas tudo 

pouco pouca poucos poucas nada 

vário vária vários várias algo 

tanto tanta tantos tantas cada 

outro outra outros outras 

quanto quanta quantos quantas 

qualquer quaisquer 

Locuções pronominais indefinidas: cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer 

(que), quem quer (que), seja quem for, seja qual for, todo aquele (que), tal qual (= certo), tal e 

qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra, etc. 

4.6.1 Em concursos 

Sentido negativo nenhum, ninguém, nada 

Sentido afirmativo algum, alguém, algo 

Totalidade negativa nenhum, nada 

Totalidade afirmativa todo, tudo 

Particúlariza certo 

Generaliza qualquer 

Pessoa alguém, ninguém 

Coisa algo, nada 



I 
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4.7 Pronome Interrogativo 

Os pronomes que, quem, qual e quanto, na teoria indefinidos, são classificados particu
larmente como interrogativos porque são empregados para formular interrogações diretas ou 
indiretas: 

Que foi isso? 

Quero saber que foi isso. 

Quem é esse rapaz? 

Quero saber quem é esse rapaz. 

Qualo melhor itinerário? 
.r 

Quero saber qual é o melhor itinerário. 

Quanto custa? 

Quero saber quanto custa. 

5. QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

A partir deste capítulo, tire todas as dúvi
das, pois se trata de tópicos muito exigidos 
em todos os concursos. 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) Nunca precisa- . 
ram de adjetivos para distingui-los dos 
astrolábios ... 

A forma pronominal acima, em negrito, 
será também encontrada em uma das 
frases abaixo, quando o termo nela subli
nhado for substituído pelo pronome que 
lhe corresponde. Essa frase é: 

a) Reconheceram o valor do auxiliar e indi
caram o jovem para promoção. 

b) Convocou todos os funcionários para 
agradecer a eles a especial colaboração. 

c) O sagaz lutador tem enfrentado seu ad
versário com coragem. 

d) Viu o filho da vizinha e não cumprimen
tou o menino pelo seu aniversário. 

e) Sabia que os nadadores estariam lá e re
almente chegou a encontrar os rapazes. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - O prono
me pessoal oblíquo los possui função sintá
tica de objeto direto (distinguir alguém); o 
verbo encontrar (transitivo direto) também 
exige como complemento o objeto direto: 

encontrar os rapazes = encontrar alguém: 
encontrá-los. 

Alternativa "a" - Indicar pede o comple
mento objeto direto (o jovem), mas a conjun
ção e atrai o pronome oblíquo e resulta na 
forma e o indicaram. 

Alternativa "b" - Agradecer a alguém: 
verbo transitivo indireto: agradecer-lhes. 

Alternativa "c" - Tem enfrentado equiva
le a enfrentam. Sugiro que sempre substitua 
os dois verbos por um para facilitar a classifi
cação do verbo (quem enfrenta, enfrenta al
guém = V.T.D.). Como se trata de tempo com
posto (ter + particípio), a colocação correta é 
tem-no enfrentado. 

Dica 

Nos tempos compostos, formados de um 
verbo auxiliar (TER ou HAVER) mais um ver
bo principal no particípio, o pronome átono 
se liga ao verbo auxiliar, nunca ao particípio. 
Exemplo: Tinha-me envolvido sem querer 
com aquela garota. 

Observação: Quando houver qualquer 
fator de próclise, esta será a única posição 
possível do pronome átono na frase, ou seja, 
antes do verbo auxiliar. Exemplos: 'Nós nos 
havíamos assustado com o trovão. O advoga
do não lhe tinha dito a verdade. 

Alternativa "d" - Cumprimentar é transi
tivo direto, mas o advérbio de negação não 
atrai o pronome oblíquo: não o cumprimen
tou. ! 

I 
,..l, 
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01. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 16/2014) As leis humanas 
são falíveis, os homens desrespeitam as leis 
humanas e destituem as leis humanas do 
sentido de uma profunda equidade que de
veria reger as leis humanas. 

Evitam-se as viciosas repetições do perí
odo acima substituindo-se os elementos 
sublinhados, na ordem dada, por: 

a) desrespeitam a elas - destituem-nas -
deveria reger-lhes 

b) desrespeitam-lhes - as destituem - deve
ria regê- las 

c) desrespeitam-nas -lhes destituem - lhes 
deveria reger 

d) lhes desrespeitam - destituem-lhes - de
veria regê-Ias 

e) desrespeitam-nas - destituem-nas - as 
deveria reger 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Vamos 
trabalhar por eliminação? 

os homens desrespeitam as leis humanas 
e destituem as leis humanas = desrespei-

. tam algo (verbo transitivo direto, exige 
objeto direto) e termina em m: desres
peitam-nas. Eliminadas três alternativas: 
a, be e; 

destituem as leis humanas = destituem 
algo (verbo transitivo direto, exige objeto 
direto) e termina em m: destituem-nas 
ou a destituem. Eliminadas duas alterna
tivas: c e d e encontrada a resposta sem 
chegar ao final da questão. Que maravi
lha! 

profunda equidade que deveria reger as 
leis humanas = reger algo (verbo transiti
vo direto, exige objeto direto) e o prono
me relativo atrai o pronome oblíquo: que 
as deveria reger. 

02. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRT 19/2014) cruzando os desertos 
do oeste da China - que contornam a fndia 
- adotam complexas providências 

Fazendo-se as alterações necessárias, os 
segmentos grifados acima foram corre
tamente substituídos por um pronome, 
respectivamente, em: 

a) os cruzando - que contornam-lhe - ado
tam-as 

b) cruzando-lhes - que contornam-na - as 
adotam 

c) cruzando-os - que lhe contornam - ado
tam-lhes 

d) cruzando-os - que a contornam - ado
tam-nas 

e) lhes cruzando - que contornam-a - as 
adotam 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" 

Nota da autora: Por eliminação é a me
lhor forma de resolver questão desse estilo. 

Cruzar é transitivo direto (cruzar algo) = 
cruzando-o. Eliminadas alternativas a, b 
e e; 

... que contornam a fndia = verbo transiti
vo direto e um detalhe: há pronome rela
tivo atraindo o pronome. A forma correta 
é que a contornam. Eliminada c e sem 
chegarmos à ultima substituição, temos a 
resposta correta. 

- Adotam é transitivo direto (adotam algo) 
e termina em m = adotam-na. 

03. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) Muita gente não en
frenta uma argumentação, prefere substituir 
uma argumentação pela alegação do gosto, 
atribuindo ao gosto o valor de um princípio 
inteiramente defensável, em vez de ~ 
gosto como uma instância caprichosa. 

Evitam-se as viciosas repetições da frase 
acima substituindo-se os elementos su
blinhados por, respectivamente, 

a) substituir a ela - atribuindo a ele - lhe 
tomar 

b) substituir-lhe - atribuindo-lhe - tomar
-lhe 
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c) substituir-lhe - atribuindo-o - tomá-lo 

d) substituí-Ia - atribuindo-lhe - tomá-lo 

e) substituí-Ia - lhe atribuindo - tomar-lhe 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" 

Nota da autora: Típica questão que de-
vemos trabalhar por eliminação. 

Substituir é transitivo direto (algo) e o ver
bo termina em r = substituí-Ia. Elimina
das alternativas a, b e e; 

- Atribuir está transitivo direto e indireto e 
o termo sublinhado possui preposição, 
isto é, é objeto indireto = atribuindo
-lhe. Eliminada alternativa c. 

Tomar é transitivo direto = tomá-lo. 

04. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 15/2013) Os raios do Sol po
dem atingir o soio e irradiar calor na atmosfe
ra, informam os pesquisadores à população. 
Reescrevendo a frase e substituindo-se os 
termos em negrito pelos pronomes pessoais, 
o correto é: 

a) Os raios do Sol podem atingi-lo e irradiar 
calor na atmosfera, informaram-lhe os 
pesquisadores. 

b) Os raios do 501 podem lhe atingir e irra
diar calor na atmosfera, a informamos 
pesquisadores. 

c) Os raios do Sol podem atingir-lhe e irra
diar calor na' atmosfera, informam-na os 
pesquisadores. 

d) Os raios do Sol podem atingir-lhe e irra
diar calor na atmosfera, informam-lhes os 
pesquisadores. 

e) Os raios do Sol podem o atingir e irradiar 
calor na atmosfera, lhes informam os pes- . 
quisadores. 

····C(jMENTÁRibs 

Alternativa correta: letra "a" 

1. O verbo atingir é transitivo direto (atin
ge algo), exige o pronome oblíquo masculi
no singular o por substituir o solo. Detalhe o 

208 

verbo está no infinitivo e termina em r, assim, 
deve assumir a forma atingi-lo (suprime-se a 
consoante r, como ocorre com s e z). 

2. Ordem direta (iniciando a oração com 
o sujeito para facilitar): Os pesquisadores in
formam (V.T.o.I.) à população (0.1.) que os 
raios do Sol podem atingir o solo e irradiar 
calor na atmosfera (0.0.). Informam a 01-
guém:lhe. 

Alternativa "b" - Além de os dois pro
nomes oblíquos estarem errados, não' se usa 
pronome oblíquo após a vírgula. 

Alternativa "c" - Duas substituições er
radas. 

Alternativa "d" - O primeiro pronome 
está errado e pluralizou o segundo que se 
refere a um substantivo singular (população). 

Alternativa "e" - Pronome depois da vír
gula e pluralização inadequada. 

05. (FCC - Analista Judiciário - Psicologia 
- TRT 12/2013) A frase em que o elemento 
sublinhado NÃO é um pronome está em: 

a) As informações sensíveis a 9!!.§. temos 
acesso ... 

b) Mas o 9!!.§. aconteceria se tivéssemos de 
passar a lidar ... 

c) O mais provável é 9!!.§. essa súbita muta
ção ... 

d) ... uma fração diminuta do 9!!.§. há. 

e) Os órgãos sensoriais 9!!.§. nos ligam ao 
mundo ... 

"r COMENTARIOSr;'1?{;~~t\I'7'" 

Alternativa correta: letra "c" - Dica: 
encaixar o pronome demonstrativo isto an
tes da palavra que. Se couber, ou seja, se der 
ideia de algo será mencionado (catáfora), 
trata-se de conjunção integrante: O mais pro
vável é isto = que é conjunção. Facilitou, não 
é mesmo? 

Dica: para ser pronome relativo, deve 
possuir valor de o qual e suas variações. Ve
jamos a seguir. 
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Alternativa "a" - As informações sensí
veis às quais temos acesso = temos acesso 
a. 

Alternativa "b" - Mas o 9!!.§. aconteceria 
se tivéssemos de passar a lidar. Bela pegadi
nha! Dica: sempre que houver o (a) + que te
remos pronome demonstrativo (o) + prono
me relativo (o qual). Exemplo: não sei o que 
ele disse = não sei aquilo o qual ele disse. 
Fique atento(a). 

Alternativa "d" - Repetição do item an
terior: do que = daquilo ou daquela o qual 
ou aqual há. 

Alternativa "e" - Os órgãos sensoriais os 
quais nos ligam ao mundo. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA 
QUESTÃO 

( ... ) O neurocientista relatou que 
quase três quartos dos primeiros 250 
americanos que tiveram suas con
denações penais anuladas graças 
ao exame de DNA haviam sido víti
mas de falso testemunho ocular. Um 
psicólogo entrevistado afirmou que, 
dependendo de como se conduz uma 
acareação, ela pode confundir a pes
soa interrogada. 

Correio Braziliense, 26/7/2013 
(com adaptações). 

06. (Cespe - Analista - MPU/2013) Com 
correção gramatical e com mais precisão, 
a oração "que tiveram suas condenações 
penais anuladas graças ao exame de DNA" 
poderia ser estruturada da seguinte forma: 
cujas condenações penais foram anuladas 
em virtude de contraprova fornecida pelo 
exame de DNA. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Certo - Por se tratar de pronome relativo, 
é viável seguir o passo a passo. No trecho: 

1. O pronome relativo que retoma três 
quartos dos primeiros 250 americanos (sujei
to do verbo tiveram); 

2. Ordem direta: três quartos dos pri
meiros 250 americanos tiveram suas conde
nações penais anuladas graças ao exame de 
DNA. 

No item: 

1. O pronome relativo cujas concorda 
com condenações penais anuladas; 

2. Ordem direta: As condenações penais 
dos três quartos dos primeiros 250 america
nos foram anuladas em virtude de contrapro
va fornecida pelo exame de DNA. 

A ideia de posse do relativo cujas torna o 
trecho mais coerente e as expressões altera
das pertencem ao mesmo campo semântico 
(graças ao exame de DNA e em virtude de con
traprova fornecida pelo exame de DNA). 

07. (FUNRIO - Analista do Seguro Social -
INSS/2013) Assinale o item em que a palavra 
algum(as) se diferencia dos demais em signi
ficação e sentido: 

a) Algum dado importante faltou ao cadas
tro do candidato? 

b) Algum desejo do infeliz melhor seria que 
nunca tivesse se concretizado. 

c) Recebi algum informe importante e deci
sivo sobre o assunto em pauta. 

d) Naquela altura dos acontecimentos, re
médio algum lhe mitigaria a dor que sen
tia. 

e) Traziam na velha mala de couro algum 
dinheiro para realizar a compra da fazen
do!;!. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" - Questão 
bem tranquila por se tratar de sentido positi
vo e negativo. Não precisa divagar, leitor. 

- Remédio algum equivale a nenhum re
médio: sentido negativo = não há remédio. 

Alternativa "a" - Algum dado = há dado. 

Alternativa "b" - Algum desejo = há de
sejo. 

Alternativa "c" - Algum informe = há 
informe. 
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Alternativa "e" - Algum dinheiro == há 
dinheiro. 

08. (Cespe - Analista - MPU/2013) O tre
cho "a memória não pode ser considerada 
um papel carbono" poderia ser corretamen
te reescrita da seguinte forma: não pode-se 
considerá-Ia papel carbono. 

( ) Certo () Errado 
<' 

COMENTÁRIOS 

Errado - Colocação pronominal: o advér
bio de negação (não) atrai o pronome oblí
quo. Forma correta: não se pode considerá
-Ia. 

09. (FCC - Analista Judiciário - Psicologia 
- TRT 12/2013) ... que merecia o primeiro lu
~ ... 

O tempo haveria de corrigir esse eguívo
S,2 ... 

... deve ter ultrapassado a capacidade de 
apreciação do júri ... 

A substituição dos elementos sublinha
dos pelo pronome correspondente, com 
os necessários ajustes, foi efetuada de 
modo correto, respectivamente, em: 

a) que lhe merecia - O tempo haveria de 
corrigi-lo - deve ter-lhe ultrapassado 

b) que o merecia - O tempo haveria de cor
rigi-lo - deve tê-Ia ultrapassado 

c) que merecia-o - O tempo haveria de cor
rigir-lhe - deve ter-lhe ultrapassado 

d) que merecia-lhe - O tempo haveria de o 
corrigir - deve ter ultrapassado-a 

e) que o merecia - O tempo haveria de lhe 
corrigir - deve ter ultrapassado-na 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Que é 
pronome relativo e atrai o pronome oblíquo; 
o verbo merecer é transitivo direto, logo a 
forma resulta em que o merecia. Eliminadas 
alternativas a, c e d. 

- Haveria de corrigir equivale a corrigiria. 
Substitua os dois verbos por um para 
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saber a predicação: quem corrige, corri
ge algo == verbo transitivo direto. Forma 
correta de substituição == haveria de 
corrigi-lo. Eliminada e e encontrada a 
resposta. 

Deve ter ultrapassado (algo): V.T.D. == em 
caso de locução, em vez de decorar re
gras, sugiro que soletre, pois pelo som 
(fonologia) descobre-se a forma correta: 
deve tê-Ia ultrapasado. 

Em caso de dúvida, seguem as regras. 

Colocação pronominal nas locuções 
verbais 

1) Quando o verbo principal for consti
tuído por um particípio 

a) O pronome oblíquo virá depois do 
verbo auxiliar. Ex.: Haviam-me cenvidado 
para a festa. -

b) Se antes da locução verbal houver 
palavra atrativa, o pronome oblíquo ficará 
antes do verbo auxiliar. Ex.: Não me haviam 
convidado para a festa. -

Dicas: Se o verbo auxiliar estiver no fu
turo do presente ou no futuro do pretérito, 
ocorrerá a mesóclise, desde que não haja 
palavra atrativa antes dele. Ex.: Haver-me
-iam convidado para a festa. -

2) Quando o verbo principal for consti
tuído por um infinitivo ou um gerúndio: 

a) Se não houver palavra atrativa, o 

pronome oblíquo virá depois do verbo au
xiliar ou depois do verbo principal. Exem
plos: 

Devo esclarecer-lhe o ocorrido/ Devo-lhe 
esclarecer o ocorrido.- -

Estavam chamando-!!J!!. pelo alto-falante.! 
Estavam-!!J!!. chamando pelo alto-falante. 

b) Se houver palavra atrativa, o pro
nome poderá ser colocado antes do verbo 
auxiliar ou depois do verbo principal. Exem
plos: 

Não posso esclarecer-lhe o ocorrido.! Não 
lhe posso esclarecer o ocorrido. 

211 PRONOME 
................................................................ 

Não estavam chamando-!!J!!..! Não !!J!!. es
tavam chamando.' 

10. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal - Campinas/SP) Assinale a alternati
va que apresenta erro em relação à coloca
ção pronominal. 

a) Entregaram-me os papéis atrasados. 

b) Não me deixaram ver os documentos. 

c) Farão-me uma proposta ao meio-dia. 

d) Alguém me entregou os papéis atrasa
dos. 

e) Avistou-o, ao longe, e não conseguiu 
alcançá-lo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Verbo no 
futuro sem palavra atrativa: mesóclise (pro
nome no meio do verbo) == far-me-ão. 

Alternativa lia" - Não se inicia oração 
com pronome oblíquo. 

Alternativa "b" - O advérbio (não) atrai o 
pronome oblíquo. 

Alternativa "d" - O pronome indefinido 
atrai o pronome oblíquo. 

Alternativa "e" - Não se inicia frase ou 
oração com pronome oblíquo. 

A partir deste capítulo, as questões foram 
separadas por níveis (fáceis, médias e difí
ceis), embora seja de forma implícita, e não 
seguem as datas em ordem decrescente. O 
intuito é oferecer a melhor de estudar a você, 
caro leitor. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

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

11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Nessa passagem, a palavra 
cujas tem sentido de 

1. Fonte: http://www.portugues.com.br 

a) lugar, referindo-se ao ambiente em que 
ocorre a pergunta mencionada. 

b) posse, referindo-se às interações sociais 
do paulista. 

c) dúvida, pois a decisão entre débito ou 
crédito ainda não foi tomada. 

d) tempo, referindo-se ao momento em que 
terminam as interações sociais. 

e) condição em que se deve dar a transação 
financeira mencionada. 

Alternativa "b": correta - Fácil. O pro
nome concorda com o substantivo interações 
(1); façamos pergunta ao verbo: o que termi
nam? As interações (2). O pronome relativo 
indica posse do termo anterior (do ser). 

Dica: Cujo (a) pode indicar posse do ter-
mo anterior: 

O autor de cujo texto gostei muito. 

1) Cujo concorda com texto; 

2) O texto de quem? Do autor. Indica pos
se do termo anteposto. 

Alternativa "a" - Apenas o relativo onde 
indica lugar. 

Alternativa "c" - Pronome relativo não 
indica dúvida, apenas verbo ou conjunção. 

Alternativa "d" - Pronome relativo não 
indica tempo, apenas verbo ou conjunção. 

Alternativa "e" - Pronome relativo não 
indica condição, apenas verbo ou conjun
ção. 

12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que a nova redação dada a frases da tira está 
de acordo com a norma-padrão de regência 
e de emprego de pronome. 
a) A ideia é colocá-lo em contato com caracte

rísticas totalmente distintas· das dele. 
b) Vou receber uma grana para permitir-lhe 

a morar aqui por um tempo. 
c) Receberei uma grana para deixar um ga

roto morar aqui com nós por um tempo. 
d) A ideia é colocar ele em contato com ca

racterísticas distintas às dele. 

e) A ideia é colocar-lhe em contato com ca
racterísticas totalmente diferentes que as 
dele. 
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COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Colocar é 
transitivo direto: colocá-lo. 

Alternativa "b" - Permiti-lo. 

Alternativa "CU - Conosco. 

Alternativa udu - Colocá-lo. 

Alternativa "eu - Colocá-lo. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A disseminação do conceito de boas 
práticas corporativas, que ganhou força 
nos últimos anos, fez surgir uma estra
da sem volta no cenário global e, conse

quentemeflte, no Brasil. Nesse contexto, 
governos e empresas estão fechando o 
cerco contra a corrupção e a fraude, va
lendo-se dos mais variados mecanismos: 
leis severas, normas de mercado e boas 
práticas de gestão de riscos. Isso porque 
se cristalizou a compreensão de que atos 
ilícitos vão além de comprometer relações 

comerciais e o próprio caixa das empresas. 
Eles representam dano efetivo à reputa

ção empresarial frente ao mercado e aos 

investidores, que exigem cada vez mais 
transparência e, em casos extremos, aca
bam em investigações e litígios judiciais 
que podem levar executivos à cadeia. 

(Fernando Porfírio, Pela solidez nas or
ganizações. Em Mundo corporativo nO 28, 
abril-junho 2010) 

13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2013) As palavras Nesse e Isso, 
em destaque no texto, são empregadas para 

a) indicar que o texto contém informações 
independentes umas das outras. 

b) contrastar informações incompatíveis 
com o conteúdo do texto. 

c) antecipar informações que serão enun
ciadas. 

d) fazer referência a dados fora do texto, co
mo fatos e datas. 

e) recuperar informações enunciadas ante
riormente. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - São prono
mes demonstrativos anafóricos, ou seja, re
tomam ideias citadas. 

Alternativa "a" - São dependentes. 

Alternativa "b" - Não contrasta. 

Alternativa "CU - Não antecipa. 

Alternativa "d" - Faz referência a dados 
mencionados no texto. 

14. (FCC - Analista Judiciário - TJ-RJ/2012) 
constituindo [ ... ] um índice de uma época 

indiciam os fatos históricos 

portam a marca do homem 

Substituindo-se os elementos grifados 
acima por um pronome, fazendo-se as al
terações necessárias, o resultado correto 
será, respectivamente: 

a) constituindo-o - indiciam-nos - portam
-na 

b) constituindo-Ihe- indiciam-nos - por
tam-lhe 

c) lhe constituindo- lhe indiciam - portam
-no 

d) constituindo-o- o indiciam - portam-lhe 

e) constituindo-a- os indiciam - portam-na 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra na" 

Nota da autora: vamos trabalhar por eli
minação para ganharmos tempo e não cor
rermos risco de erro. 

- Constituir é verbo transitivo direto = cons
tituindo-o. Eliminadas b, de e. 

- Indicam é verbo transitivo direto e ter
mina em m = indicam-nos. Eliminada c e 
encontrada a resposta. 

- Portam é verbo transitivo direto e termina 
em m = portam-na. 
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15. (FCC - Analista Judiciário - TJ-RJ/2012) 
A substituição do elemento grifado pelo pro
nome correspondente, com os necessários 
ajustes ~o segmento, foi realizada de modo 
INCORRETO em: 

a) virão apenas aguçar antigos dilemas = 

virão apenas aguçá-los 

b) que passou pelos eventos da abolição e 
da República = que passou por eles 

c) Como esperar transformações sociais 
profundas = Como esperá-Ias 

d) percorre o país = percorre-o 

e) que atinge a intelectual idade brasileira = 
que lhe atinge 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Atingi al
go. O verbo exige objeto direto: que a atin
ge. 

Alternativa "a" - Aguçar algo: correto, 
objeto direto. 

Alternativa "b" - passou por algo: cor
reto. 

Alternativa "c" - esperar algo: correto, 
objeto direto. 

Alternativa "d" - percorre algo: correto, 
objeto direto. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Restam dúvidas sobre o crescimento 
verde. Primeiro, não está c/aro até onde 
pode realmente chegar uma política base

ada em melhorar a eficiência sem preços 

adequados para o carbono, a água e (na 
maioria dos países pobres) a terra. t verda

de que mesmo que a ameaça dos preços 

do carbono e da água em si faça diferença, 

as companhias não podem suportar ter de 

pagar, de repente, digamos, 40 dólares por 

tonelada de carbono, sem qualquer pre
paração. Portanto, elas começam a usar 
preços-sombra. Ainda assim, ninguém 

encontrou até agora uma maneira de 

PRONOr-1E 

quantificar adequadamente os insumos 

básicos. E sem eles a maioria das políticas 
de crescimento verde sempre será a segun

da opção. 

(Carta Capital, 27.06.2012. Adaptado) 

16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Os pronomes "elas" e "eles", 
em destaque no texto, referem-se, respecti
vamente, a 

a) dúvidas e preços. 

b) políticas de crescimento e preços ade
quados. 

c) companhias e preços do carbono e da 
água. 

d) companhias e insumos básicos. 

e) dúvidas e insumos básicos. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta- elas, as com
panhias começam a usar; eles, os insumos 
básicos. 

Alternativa "a" - O termo dúvidas está lá 
no início do texto, portanto não é referido de 
elas; preços idem. 

Alternativa "b" - Políticas de crescimen
to está depois de elas; preços adequados está 
muito longe de eles. 

Alternativa "c"- a companhias, sim mas 
não a preços do carbono e da água. 

A'lternativa "e"- Dúvidas idem ao co
mentário da alternativa a embora insumos 
básicos esteja correto. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

WikiLeaks contra o Império 

A diplomacia americana levará tempo 
para se recuperar da pancada que levou 
da WikiLeaks. Tudo indica que 250 mil 
documentos secretos foram copiados por 
um jovem soldado em um CO enquanto 
fingia ouvir Lady Gaga. Um vexame para 
um país que gasta US$ 75 bilhões anuaIs 
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com sistema de segurança que agrupa re

partições e emprega mais de 1 milhão de 

pessoas, das quais 854 mil têm acesso a 

informações sigilosas. 

A WikiLeaks não obteve documentos 

que circulam nas camadas mais secretas 

da móquina, mas produziu aquilo que o 
historiador e jornalista Timothy Garton 

Ash considerou "sonho dos pesquisadores, 

pesadelo para os diplomatas". As mensa

gens mostram que mesmo coisas conheci

das têm aspectos escandalosos. 

A conexão corrupta e narcotraficante 

do governo do Afeganistão jó é antiga, 

mas ninguém imaginaria que o presiden

te Karzai chegasse a Washington com um 

assessor carregando US$ 52 milhões na 

bagagem. A falta de modos dos homens 

da Casa de Windsor é proverbial, mas o 
príncipe Edward dizendo bobagens para 

estranhos no Quirguistão incomodou a 

embaixadora americana. 

O trabalho da WikiLeaks teve virtu

des. Expôs a dimensão do perigo repre

sentado pelos estoques de urânio enri

quecido nas mãos de governos e gover

nantes instóveis. Se aos 68 anos o líbio 

Muammar Gaddafi faz-se escoltar por 

uma "voluptuosa" ucraniana, parabéns. 

O perigo estó na quantidade de material 

nuclear que ele guarda consigo. Os tele

gramas relacionados com o Brasil reve

laram a boa qualidade dos relatórios dos 

diplomatas americanos. O embaixador 

Clifford Sobel narrou a inconfidência do 

ministro Nelson Jobim a respeito de um 
tumor na cabeça do presidente boliviano 

Evo Morales. Seu papel era comunicar. O 
de Jobim era não contar. 

A vergonha americana pede que se re

lembre o trabalho de 10 mil ingleses, entre 

eles alguns dos maiores matemóticos do 

século, que trabalharam em Bletchley Park 

durante a Segunda Guerra, quebrando os 

códigos alemães. O serviço dessa turma 

influenciou a ocasião do desembarque na 

Normandia e permitiu o êxito dos soviéticos 
na batalha de Kursk. 
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Terminada a guerra, Winston Churchi/l 
mandou apagar todos os vestígios da ope
ração, mantendo o episódio sob um man

to de segredo. Ele só foi quebrado, oficial

mente, nos anos 70. Com a palavra Cathe
rine Caughey, que tinha 20 anos quando 
trabalhou em Bletchley Park: "Minha gran

de tristeza foi ver que meu amado marido 
morreu em 1975 sem saber o que eu fiz du
rante a guerra". Alan Turing, um dos ma
temóticos do parque, matou-se em 1954. 
Mesmo condenado pela Justiça por conta 
de sua homossexualidade, nunca falou do 

caso. (Ele comeu uma maçã envenenada. 
Conta a lenda que, em sua homenagem, 

esse é o símbolo da Apple.) 

(Elio Gaspari, WikiLeaks contra o Im

pério. Folha de S.Paulo. Adaptado) 

17. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SPf2011) Na passagem do 5° pará
grafo - O serviço dessa turma influenciou 
a ocasião do desembarque na Normandia e 
permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de 
Kursk. - os termos em destaque referem-se 

a) aos códigos alemães. 

b) aos 10 mil ingleses. 

c) aos soviéticos. 

d) a todos os matemáticos. 

e) à equipe da WikiLeaks. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Está claro 
no texto: aos 10 mil ingleses - A vergonha 
americana pede que se relembre o traba
lho de 10 mil ingleses, entre eles alguns 
dos maiores matemáticos do século, que 
trabalharam em Bletchley Park durante a 
Segunda Guerra, quebrando os 'códigos 
alemães. O serviço dessa turma influen
ciou a ocasião do desembarque na Nor
mandia e permitiu o êxito dos soviéticos na 
batalha de Kursk. 

Eliminam-se, automaticamente, as alter
nativas a, c, de e. 
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(Gazeta do Povo, 18/12/2010) 

18. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário 
- TJM-SPf2011) Imaginando que o pai desse 
uma resposta afirmativa à pergunta feita pelo 
filho, no 1° quadrinho, ele diria, em conformida
de com a norma padrão: 

a) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se 
eu mesmo. 

b) Sim, meu filho, eu costumo enganar eu 
mesmo. 

c) Sim, meu filho, eu costumo enganar a si 
mesmo. 

d) Sim, meu filho, eu costumo enganar a 
mim mesmo. 

e) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se 
mesmo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta- Pontuação 
correta, verbos conjugados no tempo certo 
e uso correto do pronome me, nesse caso, 
substituindo, sendo objeto indireto: a mim. 

Alternativa "a" - Como pronome refle
xivo, o se, neste caso, está na terceira pessoa 
e pior, antes de eu. 

Alternativa "b" - O segundo pronome 
eu usado erradamente, o correto é caso oblí
quo=amim. 

Alternativa "c"- Outro uso errado do 
pronome reflexivo SE. 

Alternativa "e"- Idem letras "a" e "CU 

pronome na terceira pessoa complementan
do verbo na primeira (costumo). 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A política nunca foi tão cabeluda 

Uma ideia tentadora vem mexendo com 

a cabeça de políticos brasileiros - do alto e do 

baixo c/ero, da esquerda e da direita, de diferen

tes idades e dos mais variados estados da fede

ração. Trata- se de uma operação cabeluda, 

__ rastros os envolvidos se esforçam para 

ocultar. Feita entre quatro paredes, conta sem

pre com pouquíssimas testemunhas e apresen

ta risco baixíssimo. Jó o resultado é altamente 

compensador, segundo os que jó participaram 

dela. E eles nunca foram tantos. No mundo 

inteiro, a cirurgia de implante capilar cresceu 
50% entre 2004 e 2008. 

(Veja, 25.05.2011) 

19. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJM-SPf2011) Garantindo a coesão e a 
coerência do texto, a lacuna deve ser preen
chida com 

a) dos quais 

b) cujos 

c) queos 

d) aos quais os 

e) onde 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de pronome e 
regência. 

- Ordem direta para facilitar: os envolvi
dos se esforçam para ocultar os rastros (ob
jeto direto = sem preposição). Lembre-se: os 
rastros da operação cabeluda - indica posse 
do termo anterior. 
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Alternativa "a" - dos quais não concor
da com operações cabeludas e não pode se 
referir a rastros. 

Alternativa "c"- que os muda o sentido 
do texto tornando os rastros sujeito da ora
ção subordinada se esforçam para ocultar. 

Alternativa "d"- aos quais não concorda 
com "operação cabeluda". 

Alternativa "e"- onde: advérbio de lugar 
ou pronome relativo equivalente a em que: 
não faz sentido no texto. 

20. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Assinale a alternativa cujo 
emprego do prenome está em conformida
de com a norma padrão da língua. 

a) Não autorizam-nos a ler os comentários 
sigilosos. 

b) Nos falaram que a diplomacia americana 
está abalada. 

c) Ninguém o informou sobre o caso Wiki
Leaks. 

d) Conformado, se rendeu às punições. 

e) Todos querem que combata-se a corrup
ção. 

c:ºM~NTÁRIOS 
Alternativa "c": correta - O pronome 

indefinido ninguém atrai o pronome oblí
quo átono para antes do verbo, ocorrendo 
a próclise: colocação que antecede o verbo: 
ninguém o informou. 

Alternativa "a" - Não (advérbio de ne
gação) atrai o pronome oblíquo átono: ocor
re a próclise: não nos autorizaram a ler. 

Alternativa "b" - Não se inicia oração 
com pronomes étonos. O correto é: falaram
-nos que a diplomacia. 

Alternativa "d" - Conformado, rendeu
-se às punições, Não se usa pronome oblíquo 
após a vírgula. 

Alternativa "e" - A conjunção integran
te atrai o oblíquo: Todos querem que se com
bata. 
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21. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2011) Em: - mamãe está recor
tando o jornal. - ao se substituir o jornal por 
um pronome, de acordo com a norma culta, 
tem-se: 

a) recortando-lo. 

b) recortando-o. 

c) recortando-no. 

d) recortando-lhe. 

e) recortando ele. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Recortan
do (V.T.D.) o jornal (objeto direto): cabe ao 
pronome átono o a substituição do termo o 
jornal, com função de objeto direto = recor
tando-o. 

Alternativa "a" - Os pronomes pessoais 
oblíquos átonos o, a, os, as recebem a forma 
lo, la, los, las quando vierem depois de for
mas verbais terminadas em r, s, ou z, letras 
que então desaparecem: vou recortar (r) = 
recortá-lo, la. Ontem vimos o rapaz: vimos (s) 
= vimo-lo. 

Alternativa "c" - As formas no, na, nos, 
nas ocorrem quando vierem depois de for
mas verbais terminadas em m, õe, ão: estu
daram a matéria = estudaram-na. Pegaram 
os doces = pegaram-no. 

Alternativa "d" - Recortando-lhe: o pro
nome oblíquo átono lhe exerce a função de 
objeto indireto. Não substitui o termo pro
posto o jornal (objeto direto). 

Alternativa "e" - Os pronomes retos 
eu, tu, ele, nós, vós, eles exercem função de 
sujeito. Só funcionam como complemento, 
quando vierem após uma preposição: dei o 
presente para ele (a ele). 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

Dependerá da adesão dos demais mi
nistros o êxito de um apelo feito pelo pre
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
para que seja extinta a prática de esconder 
os nomes de investigados em inquéritos 
criminais na mais alta corte do país. Ele 
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defende que o STF deve livrar-se do costume 
de manter identidades em segredo, ou esta
rá contrariando todos os esforços em busca 
de maior transparência. Enfatiza o minis
tro qUe o bom senso recomenda a mu
dança, mesmo que alguns dos integrantes 
do Supremo defendam a manutenção do 
procedimento adotado em 2070. 

t ultrapassado o entendimento de 
que, ao não identificar os investigados, o 
STF estaria protegendo pessoas que, no 
desfecho dos processos, poderiam vir a 
ser absolvidas ou ter seus casos arquiva
dos. Por essa norma;' os investigados são 
identificados apenas pelas iniciais, como 
se o STF estivesse, de alguma forma, res
guardando acusados de algum delito. 
Assegura o presidente que a presunção de 
inocência não justifica o que define como 
"opacidade que prevalece no âmbito dos 
processos criminais no Supremo". (.,.) 

Zero Hora, 8/4/2073. 

22. (Cespe - Técnico - Administração -
MPUl2013) No trecho "Enfatiza o ministro 
que o bom senso recomenda a mudança", 
mantêm-se a informação original e a corre
ção gramatical do período ao se substituir 
"que o" por cujo. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) 

Nota da autora: Se os pronomes relati
vos que, quem e o(a) qual se referem a termos 
posteriores e o relativo cujo(a) concorda com 
o termo posterior e indica posse do anterior, 
não pode ser substituído. Ganhe tempo: 

Que pode ser substituído por o(a) qual 
ou os(as) quais. 

Quem pode ser substituído por o(a) qual 
ou os (as) quais. 

- Onde pode ser substituído por em que, 
no(a) qual. 

O cujo não pode ser substituído por pro
nome algum. 

PHONO~lE 

23. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) No trecho "justifica o que defi
ne", o pronome "o" poderia ser corretamente 
substituído por aquilo. 

( ) Certo () Errado 

CÔMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) 

Dica: O (ou A) + QUE = pronome de
monstrativo + pronome relativo. 

Estudei o que foi necessário = Estudei o 
(aquilo) que (o qual) foi necessário. 

- Justifica o que define = Justifica aquilo 
que define. Correto. 

24. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Julgue o item subsequente, acerca 
dos sentidos e da organização das ideias do 
trecho. 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ajudam a traçar o perfil do eleitor 
brasileiro da última eleição. A inclusão po
lítica dos brasileiros vem, a cada eleição, 
consolidando-se e os dados são irrefutá
veis quanto a isso. A cada cinco pessoas 
aptas a votar nas eleições de 2070, uma 
era analfabeta ou nunca havia frequenta
do uma escola. São, ao todo, 27 milhões 
de eleitores nessa situação no cadastro 
do TSE. Desses, oito milhões se declara
ram analfabetos e 79 milhões declararam 
saber ler e escrever, sem, entretanto, nun
ca terem estado em uma sala de aula. No 
totg), havia 735,8 milhões de eleitores no 
país em 2070. 

Após o vocábulo "Desses", está implícita 
a referência a "27 milhões de eleitores 
nessa condição no cadastro do TSE". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (x) - Questão anula
da, analisemos: ao citar 27 milhões de elei
tores e utilizar dados numéricos posterior
mente, fica clara a retomada do termo. Oito 
milhões nunca terem estado em uma sala de 
aula e dezenove milhões declararam saber 
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ler e escrever. O pronome está se referindo 
aos 27 milhões citados anteriormente. Alter
nativa correta. 

25. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju

diciária - TRE-RJ/2012) Julgue o item subse
quente, acerca dos sentidos e da organização 
das ideias do trecho. 

( ... ) O povo a que remete a idej..a de 

soberania popular constitui uma unida

de, e não, a soma de indivíduos. Jurídica 

e constitucionalmente, a representação 

"representa" o povo (e não, todos os indi

víduos). Além disso, não há propriamente 

mandato, pois a função do representan

te se dá nos limites constitucionais e não 

;; determina por instruções ou cláusulas 

estabelecidas entre ele (ou o conjunto de 

representantes) e o eleitorado. As condi

ções para o exercício do mandato e, no 

limite, seu conteúdo estão predetermina

dos na Constituição e apenas nela. Estri

tamente, nem sequer é possível falar em 
representação, pois não há uma vontade 

pré-formada. Há a construção de uma 

vontade, limitada apenas aos contornos 

constitucionais. 

Eneida Desiree Salgado. Princípios 

constitucionais estruturantes do direito 

eleitoral. Tese de doutoramento. Curitiba: 

Universidade Federal do Paraná, 2010. In

ternet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 

adaptações). 

O pronome "ele" tem como referente o 
nome "representante". 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Certo) - Substituin

do para facilitar: Além disso, não há propria

mente mandato, pois a função do represen
tante se dá nos limites constitucionais e não 

se determina por instruções ou cláusulas esta

belecidas entre ele - o representante - (ou o 
conjunto de representantes) e o eleitorado. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 
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Afinal, a tortura funciona ou não fun
ciona? O existencialista Jean-Paul Sartre 
disse - e, nisso, estava certo - que a tortu
ra era o mal do século XX. Morto em 1980, 
Sartre não viveu para testemunhar as ten
tativas às vezes pouco sutis de promover a 
tortura ao status de mal menor do século 
XXI. [Nos Estados Unidos] a questão aca
bou ganhando o enfoque da eficácia em 
decorrência da disputa política. A maioria 
dos republicanos defende o combate ao 
terror deflagrado pelo presidente George 
W. Bush, cujo governo legalizou as cha
madas "técnicas aprimoradas" de interro
gatório. Entre elas, inclui-se a "simulação 
de afogamento': tortura antiga, docu
mentada pela primeira vez no século XlV, 
e aplicada com requintes de profissionalis
mo na Inquisição espanhola. Em geral, os 
republicanos consideram que as "técnicas 
aprimoradas" foram úteis para selar a vi
tória americana sobre a AI Qaeda e desco
brir o esconderijo de Bin Laden. 

A maioria dos democratas, que hoje se 
opõem às políticas antiterror de Bush, mas 
nem sempre ° fizeram no calor da hora, 
acha que as "técnicas aprimoradas" não 
passam de eufemismo para a tortura - no 
que estão cobertos de razão. E alegam que 
a vitória sobre a AI Qaeda e a morte de Bin 
Laden não têm nada a ver com a tortura 
de suspeitos, e sim com anos de trabalho 
minucioso de inteligência. [ .. .] 

As democracias ocidentais - e os Es
tados Unidos entre elas, é claro - são mo
ralmente superiores aos terroristas da AI 
Qaeda e seus protetores. Elas atuam sob o 
império da lei, sob a égide de uma Cons
tituição, dão satisfação à opinião pública 
e, f1agradas no erro, abrem investigações, 
punem os infratores e tentam corrigir o 
rumo. Soldados americanos torturaram 
guerrilheiros vietcongues. Foram proces
sados e punidos. A França pagou um alto 
preço pelo uso da tortura na guerra da Ar
gélia. Nada disso, como se sabe, acontece 
no universo do terrorismo. t exatamente 
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por esse motivo que é relevante para o 
mundo analisar o tratamento moral e ju
rídico que as democracias - e os Estados 
Unidos entre elas, é claro - dão à tortura. 
Infelizmente, a discussão sobre sua efi
cácia contém uma armadilha. Lembra a 
célebre "parábola da bomba-relógio": o 
terrorista preso sabe onde está a bomba 
que, em pouco tempo, vai explodir e matar 
milhares de inocentes. t moralmente acei
tável torturá-lo para que revele onde está 
a bomba e assim salvar vidas inocentes? 

"Isso é uma fábula", diz o filósofo fran
cês Michel Terestchenko, autor de O Bom 
Uso da Tortura, em que discute a prática 
dos suplícios da atualidade. Fábula por
que a parábola não existe na vida real. 

Primeiro, é preciso ter certeza de que 
há uma bomba. Segundo, ter certeza de 
que o terrorista sabe onde ela está. Tercei
ro, ter certeza de que, uma vez torturado, 
o terrorista dará a informação correta. 
No mundo insondável do terror, a certeza 
tríplice é uma quimera. Por trás da chara
da - assim como por trás da eficácia dos 
suplícios -, esconde-se uma tentativa de 
legitimar a tortura. Escreveu o jornalista 
Elio Gaspari em A Ditadura Escancarada, 

, livro em que disseca a tortura sob o regime 
militar no Brasil: "t um truque de lógica. 
Finge demonstrar a necessidade da tortu
ra quando, na realidade, o que busca é a 
sua inimputabilidade". t claro que a tortu
ra, às vezes, é eficaz. Em outras, é ineficaz. 
Mas em qualquer situação é crime. (PETRI, 
Andre. Rev. Veja: 79/12/2012, p. 730-732.) 

26. (FUNCAB - Delegado de Polícia -
ES/2013) Entre os pronomes em destaque, 
aquele que faz referência, não ao que se disse 
anteriormente no texto, mas ao que vai ser 
dito em seguida, é: 

a) e, NISSO, estava certo 

b) CUJO governo legalizou as chamadas 
"técnicas aprimoradas" de interrogatório 

c) mas nem sempre O fizeram no calor da 
hora 

d) e os Estados Unidos entre ELAS, é claro 

PRONOME 

e) a discussão sobre SUA eficácia contém 
uma armadilha 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - "Peguinha"! 
Pronome demonstrativo anafórico: retoma 
ideia citada anteriormente. No texto, como 
está intercalado, refere-se à ideia posterior: 
Afinal, a tortura funciona ou não funciona? O 
existencialista Jean-Paul Sartre disse- e, nis
so, estava certo - que a tortura era o mal do 
século XX. 

Alternativa "b": O pronome relativo 
cujo concorda com o termo posterior e in
dica posse do anterior: O governo de Geor
ge W. Bush legalizou as chamadas "técnicas 
aprimoradas" de interrogatório. 

Alternativa "c": A maioria dos democra
tas, que hoje se opõem às políticas antiterror 
de Bush, mas nem sempre o fizeram no calor 
da hora, acha que as "têcnicas aprimoradas" 
não passam de eufemismo para a tortura -
no que estão cobertos de razão. 

Alternativa "d": As democracias oci
dentais - e os Estados Unidos entre elas, é 
claro. 

Alternativa "e": É exatamente por es
se motivo que é relevante para o mundo 
analisar o tratamento moral e jurídico que 
as democracias - e os Estados Unidos entre 
elas, é claro - dão à ~. Infelizmente, a 
discussão sobre sua eficácia contém uma ar
madilha. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Policial - mediador de conflitos 

No momento em que começa a exis
tir essa transformação política e social, 
a compreensão da sociedade como um 
ambiente conflítivo, no qual os proble
mas da violência e da criminalidade são 
complexos, a polícia passa a ser deman
dada para garantir não mais uma ordem 
pública determinada, mas sim os direi
tos, como está colocado na constituição 
de 88. Nesse novo contexto, a ordem 
pública passa a ser defir:ida também no 
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cotidiano, exigindo uma atuação esta
tal mediadora dos conflitos e interesses 
difusos e, muitas vezes, confusos. Por is
so, a democracia exige justamente uma 
função policial protetora de direitos dos 
cidadãos em um ambiente conflitivo. A 
ação da polícia ocorre em um ambiente 
de incertezas, ou seja, o policial, quando 
sai para a rua, não sabe o que vai encon
trar diretamente; ele tem uma ação de
terminada a fazer e entra num campo de 
conflitividade social. Isso exige não uma 
garantia da ordem pública, como na 
polfcia tradicional, sustentada somente 
nas ações repressivas, pelas quais o ato 
consiste em reprimir para resolver o pro
blema. O campo de garantia de direitos 
exige uma ação mais preventiva, porque 
não tem um ponto determinado e certo 
para resolver. 

(Azor Lopes da Silva Junior) 

27. (FGV - Delegado de Polícia - MA/2012) 
"No momento em que começa a existir essa 
transformação política e social, a compr;;;;;:: 
são da sociedade como um ambiente confli
tivo, no qual os problemas da violência e da 
criminalidade são complexos ( .. .)". 

A presença do pronome demonstrativo 
~ na primeira frase desse segmento 
mostra que 

a) a transformação aludida está presente no 
momento em que o texto foi composto. 

b) esse segmento do texto não é o segmen
to inicial, já que se refere a algo dito an
tes. 

c) a transformação política e social aconte
cerá em futuro próximo. 

d) o autor apresenta uma visão depreciativa 
sobre a transformação referida. 

e) o autor do texto considera a transforma
ção algo conhecido de todos. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (S) - Perceba como 
cada instituição tem sua peculiaridade. Na 

questão anterior, ocorreu exatamente o 
contrário: o pronome anafórico referir-se-ia 
à ideia posposta. Aqui, fica claro que houve 
uma ideia citada anteriormente. A qual trans
formação o autor se refere? Apenas sabemos 
que é a transformação política e social, nada 
mais. 

Alternativa "a": Não está presente no 
momento. 

Alternativa "c": Está acontecendo. 

Alternativa "d": Não há relação com o 
emprego do pronome. 

Alternativa "e": Não há relaçã_o referên
cia no texto. 

28. (Delegado de Polícia - ES/2011 - CES
PE) A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 

( ... ) As perdas resultantes de assaltos 

são de 50 milhões de reais anuais. Já os 

crimes cujas armas são os computadores 
devem, em 2010, ser responsáveis por per

das de 900 milhões de reais, dezoito vezes 

mais que nos assaltos convencionais. ( ... ) 

André Vargas. Assalto.com.br, In: Veja, 
24/11/2010 (com adaptações). 

O pronome "cujas" poderia ser substituí
do por onde, sem que houvesse prejuízo 
semântico ou sintático para o texto. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) - Em itens assim, 
nem é preci~o voltar ao texto. Por quê? Por
que os pronomes que retomam termos são: 
que, quem, o (a) qual, os (as) quais. O cujo 
concorda com o termo posterior, ou seja, 
nunca poderá ser substituído por pronome 
algum. É ímpar. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

CONSUMISMO JOVEM 

ZZl 

Os jovens estão se endividando. Se
gundo pesquisa da Associação Comercial 
de São Paulo, 67% dos inadimplentes têm 
menos de 35 anos e 240% têm entre 26 e 
30ahos. 

Mais do que um levantamento estatís
tico ou curiosidade, tais números expres
sam uma realidade preocupante: a falta 
de educação para o consumo. Sem isso, o 
jovem compra acima de suas possibilida
des e talvez prossiga nesse desequilíbrio 
quando for mais velho. 

Além disso, essas pessoas não estão se 
endividando para comprar bens tecnoló
gicos como computadores ou aparelhos 
que aumentem o conforto e a segurança 
no lar. Nada disso. Torraram dinheiro com 
roupas e calçados. O terceiro item da lista 
também é uma advertência, por si só: em
préstimo pessoal. 

A agiotagem é um dos negócios que 
mais se desenvolvem nos municípios brasi
leiros, com a oferta de dinheiro fácil, a juros 
extorsivos, para ávidos consumidores, prin
cipalmente das classes C e D. 

Dever desde os primeiros anos de car
teira de trabalho assinada é uma péssima 
tendência para o futuro. Hábitos de pou
pança não são estimulados nem valoriza
dos aqui. 

É evidente que todos querem consu
mir. Não há crime algum nisso, até por
que, sem compras, não há produção nem 
empregos. A economia fica estagnada e o 
país caminha para trás. Certamente não 
defendo tal comportamento. 

Mas o consumismo desenfreado é pés
simo para as pessoas e para o ambiente e 
indica um descontrole que pode, sem tro
cadilho, custar muito caro. 

Há situações que precipitam a inclu
são do consumidor em listas de devedo
res. Desemprego e despesas inesperadas, 
provocadas por doenças, são totalmente 
compreensíveis. Planejar as compras, con

tudo, poderia evitar a maioria dos casos de 
inadimplência. 

PRONOf'.1E 

Prestações que "caibam no bolso': 
sem verificação do quanto se paga a mais 
por essa aparente facilidade; crédito rota
tivo dos cartões; e empréstimos em geral, 
inclusive os consignados, são alguns dos 
caminhos mais rápidos para estourar os 
orçamentos pessoais e familiares. 

Falta, também, uma lei que proíba a 
concessão de crédito sem exigência de ga
rantias. Porque não há milagre em finan
ças. Se uma empresa não exige comprova
ção de renda e bens que garantam o em
préstimo, só hó uma explicação plausível: 
ela compensa o risco de calote cobrando 
juros de agiota. 

Agiotagem é crime e não deveria ser 
permitida. 

Antes de chegar à faixa etária que tem 
mais devedores na pesquisa da ACSp, jo
vens frequentam escolas e universidades. 
São orientados sobre os riscos do consumo 
de drogas, do tabagismo e do alcoolis
mo e para a importância de preservar o 
ambiente. Muitas vezes, têm aulas sobre 
cidadania, política e grandes desafios 

mundiais, como a escassez de água e as 
guerras religiosas. Por que não recebem 
mais subsídios sobre consumo conscien
te, não somente com foco ambiental, mas 
também em relação à proteção de seus 
bolsos e à aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor? 

Também nessa área é tolice imaginar 
que as autoridades resolvam tudo, Não 
s&lucionam nem problemas gravíssimos 
como filas nos corredores dos hospitais pú
blicos e transporte coletivo superlotado . .. 

Os pais deveriam ajudar nesse proces
so educativo, mas, convenhamos, nem os 
adultos escapam do excesso de compras. 
Então, não é uma surpresa saber que os 
mais novos não conseguem pagar suas 

contas em dia. 

Perder o crédito é um desastre para 
qualquer pessoa. Fecha as portas para a 
aquisição até de produtos fundamentais, 
totalmente necessários, como alimentos e 
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medicamentos. Carimba os consumidores 
como devedores e isso tem repercussões 
em todos os segmentos da vida, inclusive 
o profissional. 

Isso não pode, então, ser visto como 
mais uma tendência ou consequência da 
inclusão social. O papel aceita tudo. Fazer 
as contas e não assumir compromissos su
periores à renda não é caretice. É uma das 
condições para um futuro melhor, sem so
bressaltos, sem cobradores e sem insônia. 
Não desejamos novas gerações repletas de 
devedores. 

(DOLC/, Maria Inês. Folha de São Pau
lo. Folhainvest. 17/10/11, p. 88.) 

29. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) No 
trecho "Prestações QUE 'caibam no bolso'" 
(parágrafo 9), observa-se que o pronome 
relativo em caixa alta substitui o substantivo 
que o antecede, relacionando sintaticamente 
os termos do período e dando coesão ao dis
curso. Dos pronomes destacados nos trechos 
abaixo extraídos do texto, aquele que NÃO 
substitui o termo indicado ao lado é: 

a) "Sem isso, o jovem compra acima de su
as possibilidades e talvez prossiga NESSE 
desequilíbrio quando for mais velho." 
(parágrafo 2) / a falta de educação para o 
consumo; 

b) "Nada DISSO." (parágrafo 3) / comprar 
bens tecnológicos ou aparelhos que au
mentem o conforto e a segurança no lar; 

c) "Não há crime nenhum NISSO" (parágra
fo 6) / em consumir; 

d) "mas também em relação à proteção de 
SEUS bolsos" (parágrafo 12) / dos jovens; 

e) "Também NESSA área é tolice imaginar 
que as autoridades resolvam tudo." (pa
rágrafo 13) / os jovens receberem mais 
subsídios sobre consumo consciente. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Nesse (prepo
sição em + pronome demonstrativo esse) 
não substitui o termo a falta de educação 
para o consumo, mas sim as ideias citadas 

nos períodos anteriores. É anafórico (retoma 
ideia). O catafórico cita ideias. 

Alternativa "b" : Disso substitui comprar 
bens tecnológicos ou aparelhos que aumentem 
o conforto e a segurança no lar. 

Alternativa "c": Nisso substitui em con
sumir. 

Alternativa "d": Seus substitui dos jo
vens. 

Alternativa "e": Nessa substitui os jo
vens receberem mais subsídios sobre consumo 
consciente. 

30. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-PI/2012 - IVIN) A opção em que a 
colocação do pronome pessoal oblíquo áto
no foi feita de acordo com o padrão culto da 
língua é: 

a) Me causava preocupação observar os 
desvios de conduta do corpo discente da 
escola. 

. b) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez 
para coibir tal comportamento. 

c) Nem os jurados nem os advogados falou
nos o que precisávamos ouvir sobre o 
réu. 

d) Não se vá desta forma repentina, sua au
sência como aluno é um vazio incompa
rável. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - A colocação do 
pronome átono se está correta em razão da 
negativa não que antecede a forma verbal 
vá. Ocorre a próclise com o pronome oblíquo 
átono se houver, antes do verbo, palavras ne
gativas, advérbios, pronomes relativos, inde
finidos e conjunções subordinativas. 

Alternativa "a": Não se inicia frase com o 
pronome oblíquo. 

Alternativa "b": O pronome se deveria 
vir proclítico (antes do verbo), pois a forma 
verbal agredirem está antecedida de Apesar 
de, conjunção concessiva. 

Alternativa "c": O pronome átono nos 
deveria estar proclítico ao verbo, devido à 
negativa nem os jurados nem os advogados 
que antecede o verbo. 

I 
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31. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) A substituição do elemen
to grifado pelo pronome correspondente, 
com os necessários ajustes, foi realizada de 
modo INCORRETO em: 

a) resolve o problema da vida = resolve-o 

b) para ilustrar essa perplexidade = para 
ilustrá-Ia 

c) acreditava incutir o ardor = acreditava 
incuti-lo ---

d) Nada superará a beleza = Nada lhe supe
rará 

e) não correspondera a seu sonho = não lhe 
correspondera 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Superar é tran
sitivo direto: quem supera, supera algo. O 
complemento verbal deve ser o pronome 
pessoal oblíquo a = Nada a superará. 

Dica: Colocação pronominal: o pronome 
indefinido nada atrai o pronome oblíquo. 

Alternativa "a": Quem resolve, resolve 
algo = resolve-o. 

Alternativa "b": Quem ilustra, ilustra al
go = ilustrá-Ia. 

Alternativa "c": Quem incute, incute al
go, mas o verbo termina em r: incuti-lo. 

Alternativa "e": Não corresponde a al
go (objeto indireto): não lhe correspondera. 
Mais uma vez há palavra atrativa (o advérbio 
atrai o oblíquo). 

32. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) A substituição do ele
mento grifado pelo pronome corresponden
te, com os necessários ajustes, foi realizada 
de modo INCORRETO em: 

a) contratar jovens efebos= contratar-lhes 

b) não possui mecanismos= não os possui 

c) resolver problemas= resolvê-los 

d) compromete a qualidade= compromete
-a 

e) rejuvenescem seus quadros= rejuvenes
cem-nos 

PRONO~lE 

COMENTÁRIOS: 

Resposta correta: (A) - O verbo contra
tar é transitivo direto (contrata alguém) e pe
de o pronome oblíquo os. O verbo termina 
em r e assume a forma lós: contratá-los. 

Alternativa "b": Possuir: transitivo dire
to. Importante: o advérbio não atrai o oblí
quo. 

Alternativa "c": Resolver: :ransitivo dire
to e o verbo termina em r. 

Alternativa "d": Comprometer: transiti
vo direto. 

Alternativa "e": Rejuvenescer: transitivo 
direto e termina em m: nos. 

33. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) A substituição do elemento 
grifado pelo pronome correspondente foi re
alizada de modo INCORRETO em: 

a) sem levar em consideração os rótulos= 
sem levá-los em consideração 

b) capaz de abstrair um conceito geral= ca
paz de abstraí-lo 

c) suprissem suas necessidades= supris
sem-nas 

d) conferem "consciência" a criaturas = con
ferem-lhes consciência 

e) que reconhecem seus pa-entes consan
guíneos= que lhes reconh2cem 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - O verbo reco
nhecer é transitivo direto: reconhece algo. 
Como a oração inicia-se com provável prono
me relativo (que), a forma correta seria: que 
os reconhecem. 

Alternativa "a": Levar algo, o verbo ter
mina em r: sem levá-lo. 

Alternativa "b": Abstrair algo: abstraí-lo. 

Alternativa "c": Suprissem é transitivo 
direto e termina em m: suprissem-nas. 

Alternativa "d": Conferem algo a al-. 
guém: transitivo direto e indireto. A forma su
blinhada é o objeto indireto e por isso resulta 
em conferem-lhes consciênci,,!. 
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Duas importantes observações: (1) Se 
o termo cansciência estivesse sublinhado, 
teríamos: conferem-na a criaturas. (2) Se os 
termos estivessem sublinhados, seria neces

sário juntar o objeto direto e o objeto indire

to, resultando em conferem-lhas. O pronome 
lhas possui função de objeto direto e objeto 
indireto. 

34. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 

- TRT 18/2013) tão gostoso pronunciar ~ 

~ - sertimento de quem abençoa a vida 
- Opõe à morte aleluias festivas 

A subs:ituição dos elementos grifados 
acima pelos pronomes correspondentes, 

com os necessários ajustes, foi realizada cor
retamente em: 

a) tão gostoso pronunciá-lo - sentimento 

de quem a abençoa - Opõe-lhe aleluias 
festivas 

b) tão gos:oso pronunciar-lhe - sentimento 
de quem abençoa-a - Lhe opõe aleluias 
festivas 

c) tão gostoso pronunciá-lo - sentimento 

de quen abençoa-lhe - Opõe-na aleluias 
festivas 

d) tão gostoso o pronunciar - sentimento 

de quem a abençoa- A opõe aleluias fes
tivas 

e) tão gostoso lhe pronunciar - sentimento 

de quem lhe abençoa- Opõe-na aleluias 
festivas 

" COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) 

Pronunciar: verbo transitivo direto = pro
nunciá-lo. Eliminadas alternativas b, de e. 

Abençoa é transitivo direto e há o prono

me quem que atrai o pronome oblíquo: 
sentimeilto de quem a abençoa. Elimina
da c. 

Opor: transitivo direto e indireto, o termo 
sublinhado é objeto indireto = opõe
lhes aleluias. 
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35. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) ... embutir ao longo 
dos oito lados da cúpula nove anéis circula

res horizontais - referência aos círculos que 

compõem o Paraíso na Divina Comédia de 
Dante Alighieri. Os anéis neutralizam as for

ças de tensão ... 

Fazendo-se as alterações necessárias, os 
segmentos sublinhados acima foram cor

retamente substituídos por um prono
me, na ordem dada, em: 

a) os embutir - compõem-lhe - as neutrali

zam 

b) embuti-los - compõem-no - neutrali

zam-nas 

c) embutir-lhes - o compõem -lhe neutrali

zam 

d) embuti-los - lhe compõem - as neutrali

zam 

e) embutir-lhes - compõem-o - neutrali
zam-nas 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (B) 

Embutir algo (verbo termina em r): em
buti-los. Eliminadas alternativas a, c e e. 

Compõem é transito direto (verbo termi
na em m): compõem-no. Eliminada d. 

Neutralizam é transitivo direto (termina 
em m): neutralizam-nas. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O tempo, como o dinheiro, é um 
recurso escasso. Isso poderia sugerir 
que ele se presta, portanto, à aplica
ção do cálculo econômico visando o 
seu melhor proveito. O uso racional do 
tempo seria aquele que maximiza a 
utilidade de cada hora do dia. Diante 
de cada opção de utilização do tempo, 
a pessoa delibera e escolhe exatamen
te aquela que lhe proporciona a me
lhor relação entre custos e benefícios. 
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Ocorre que a aplicação do cál
culo econômico às decisões sobre o 
uso do tempo é neutra em relação 
aos fins, mas exigente no tocante aos 
meios. Ela cobra uma atenção alerta 
e um exercício constante de avaliação 
racional do valor do tempo gasto. º
problema é que isso tende a minar 
uma certa disposição à entrega e ao 
abandono, os quais são essenciais 
nas atividades que envolvem de um 
modo mais pleno as faculdades hu
manas. A atenção consciente à passa
gem das horas e a preocupação com 
o seu uso racional estimulam a ado
ção de uma atitude que nos impede 
de fazer o melhor uso do tempo. 

Valéry investigou a realidade 
dessa questão nas condições da vida 
moderna: "O lazer aparente ainda 
permanece conosco e, de fato, está 
protegido e propagado por medidas 
legais e pelo progresso mecãnico. 
O nosso ócio interno, todavia, algo 
muito diferente do lazer cronome
trado, está desaparecendo. Estamos 
perdendo aquela vacuidade bené
fica que traz a mente de volta à sua 
verdadeira liberdade. As demandas, a 
tensão, a pressa da existência moder
na perturbam esse precioso repouso." 

O paradoxo é claro. Quanto mais 
calculamos o benefício de uma hora 
"gasta" desta ou daquela maneira, 
mais nos afastamos de tudo aquilo 
que gostaríamos que ela fosse: um 
momento de entrega, abandono e 
plenitude na correnteza da vida. Na 
amizade e no amor; no trabalho cria
tivo e na busca do saber; no esporte e 
na fruição do belo - as horas mais fe
lizes de nossas vidas são precisamen
te aquelas em que perdemos a noção 
da hora. 

(Adaptado de Eduardo Giannetti. 
O valor do amanhã. São Paulo, Cia. 
das Letras, 2005, p.206-209) 

36. (FCC- Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRE /CE/2012) 

Leia atentamente as afirmações abaixo. 

I. O problema é que isso tende a minar ... (20 
parágrafo) 

O pronome grifado se refere a decisões 
sobre o uso do tempo. 

11. ... os quais são essenciais nas atividades 
que envolvem de um modo mais pleno as 
faculdades humanas. (2° parágrafo). O 
segmento grifado na frase acima se refe
re aos termos a entrega e o abandono. 

111. Os segmentos vacuidade benéfica (3° pa
rágrafo) e fruição do belo (40 parágrafo) 
estão corretamente traduzidos, respec
tivamente, por esmorecimento revigo
rante e deleite venturoso. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) 11. 

b) I e 111. 

c) I. 

d) 11 e 111. 

e) I ell. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta (A) 

Item "I": Errado. O pronome demons
trativo isso retoma a ideia citada no período 
anterior, ocorrendo anáfora. Eliminam-se al
ternativas "~t u~ e II~. 

Item "11": Correto. Trata-se de uma ora
ção subordinada adjetiva: há pronome rela
tivo> a oração está separada por pontuação. 

Item "111": Errado. Vacuidade: 1. Estado 
ou modo de ser do que se apresenta vazio; 
estado de vácuo; INANIDADE; 2. Privação, 
ausência, falta. / Esmorecimento: Qualidade, 
condição, estado de quem desanima; perda 
de força, de entusiasmo; ABATIMENTO; DE
SALENTO; DESÂNIMO. 

Fruição: Ação ou resultado de fruir, de 
gozar; GOZO / Deleite: Sensação ou senti
mento de intenso prazer, de grande satisfa
ção. Esses vocábulos são sinônimos. O erro 
está na não tradução exata de vacuidade e 
esmorecimento. 
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37. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região/2012 - Fee) A 
substituição do elemento grifado pelo pro
nome correspondente, com os necessários 
ajustes no segmento, foi realizada correta

mente em: 

a) adverte os espectadores dos sustos = 

lhes adverte dos sustos 

b) vão engolindo cidades inteiras ao cresce
rem = vão engolindo-nas ao crescerem 

c) distorceram suas fontes de modo a impe

dir = distorceram-nas de modo a impedir 

d) determinou a sua temática através da 

estratégia = determinou-lhe através da 
estratégia 

e) que buscou criar um homem à sua pró
pria semelhança = que buscou-o criar à 
sua própria semelhança 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (e) - Distorcer é tran

sitivo direto, pede objeto direto as. Como o 
verbo termina em m, o pronome assume a 

forma na. 

Alternativa "a": Verbo transitivo direto = 

adverte-os. 

Alternativa "b": Verbo transitivo direto = 
vão as engolindo, ou vão engolindo-as. 

Alternativa "d": Verbo transitivo di reto = 

determinou- as. 

Alternativa "e": Verbo transitivo direto = 
buscou criá-lo. 

38. (Analista Judiciário - Área Judiciária -

TRF 2" região/2012 - Fee) Amemos as ilhas, 
mas não ~mprestemos às ilhas o condão má

gico da felicidade, pois quando fantasiamos 

as ilhas esquecemo-nos de que, ao habitar 

ilhas, leva-se para elas tudo o que já nos ha

bita. 

Evitam-se as viciosas repetições da frase 

acima substituindo-se os elementos su

blinhados, na ordem dada, por: 

a) lhes emprestemos - lhes fantasiamos -

habitá-Ias 

b) emprestemos-lhes - as fantasiamos - ha

bitar-lhes 

c) as emprestemos - fantasiamo-Ias - as ha

bitar 

d) lhes emprestemos - as fantasiamos - ha

bitá-Ias 

e) as emprestemos -lhes fantasiamos - ha

bitar-lhes 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Emprestamos 
algo a algo (objeto indireto) e o advérbio de 

negação atrai o oblíquo = não lhes empresta

mos. Eliminadas alternativas b, c e e. 

Fantasiar é transitivo direto (as) e o oblí

quo é atraído pelo vocábulo quando = 

quando as fantasiamos. Eliminada alter

nativa a. 

Habitar é transitivo direto, no contexto e 

termina em r = habitá-Ia. 

CAPÍTULO 7 

VERBO 
SUMÁRIO 

1. Introdução· 2. Definição' 3. Estrutura verbal· 3.1. Radical' 3.2. Vogal temática' 3.3. Tema. 
3.4. Desinência modo-temporal, 3.5. Desinência número-pessoal' 3.6. Formas rizotônicas e arrizo
tônicas' 4. Classificação verbal' 4.1. Defectivos' 4.2. Abundantes' 4.2.1. Exercício' 4.3. Anômalos 
• 4.3.1. Em concursos' 4.4. Auxiliares' 4.5. Pronominais' 4.5.1. Conjugação. 4.5.2. Em concursos 
• 5. Modo verbal, 5.1. Formas nominais' 5.1.1. Em concursos' 6. Tempo verbal. 6.1. Exercício' 
6.2. Tempos primitivos' 6.2.1. Presente do indicativo' 6.2.2. Pretérito perfeito do indicativo' 6.2.3. 
Infinitivo impessoal' 6.3. Tempos derivados do presente do indicativo' 6.3.1. Presente do subjuntivo 

• 6.3.2. Imperativo' 6.4. Tempos derivados do pretériro perfeiro do indicativo' 6.4.1. Pretérito mais
-que-perfeiro' 6.4.2. Pretérito imperfeito do subjuntivo· 6.4.3. Futuro do subjuntivo' 6.5. Tempos 
derivados do infinitivo impessoal' 6.5.1. Futuro do presente do indicativo' 6.5.2. Futuro do pretérito 
do indicativo' 6.5.3. Infinitivo pessoal, 6.6. Tempos compostos' 6.6.1. Em concursos' 6.6.2. Cor
relação de tempos verbais' 7. Aspecto verbal· 8. Infinitivo pessoal e impessoal. 8.1. Emprego do infi
nitivo impessoal' 8.2. Emprego do infinitivo pessoal, 9. Voz verbal· 9.1. Voz ativa' 9.2. Voz passiva 
• 9.2.1. Passiva analítica' 9.2.2. Passiva sintética' 9.3. Voz reflexiva' 9.4. Exercício' 10. Conjugaçóes 
dos verbos mais pedidos em concursos' 12. Questóes comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 

Verbo, além de ser um tópico extenso, é o mais pedido nas provas de concursos. Iniciare
mos do zero para que não fique dúvida, pois não se trata de um assunto difícil, mas sim repleto 
de detalhes. Mais uma vez, a teoria vem seguida de exercícios para fixar e, no fina.! do capítulo, 
há acréscimo das últimas questões de provas, comentadas item a item. 

2. DEFINIÇÃO 

Verbo é palavra variável que indica ação (caminhar), estado (ser), fenômeno da natureza 
(amanhecer), processos naturais (morrer), processos mentais (estudar) etc. 

3. ESTRUTURA VERBAL 
Elementos que formam o verbo: 

RADICAL 

estud 

bat 

sorr 

VOGAL 
TEMÁTICA 

a 

e 

TEMA 

estuda 

bate 

sorri 

DESIN~NC/A 

MODO-TEMPORAL 

sse 

re 

ra 

DESIN~NCIA 
NÚMERO-PESSOAL 

mos 

mos 

mos 
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3.1. Radical 
É a parte que possui a base do significado, ou seja, é o elemento essencial do verbo.lmpor

tante: não sofre alteração. 

VERBO RADICAL 

estudar estud 

bater bat 

sorrir sorr 

3.2 Vogal temática 
É o elemerto que se junta ao radical para formar o tema verbal. Situada entre o radical e a 

desinência, indica a conjugação a que pertence o verbo - primeira, segunda ou terceira. 

Primeira conjugação a estudAr 

Segunda conjugação e batEr 

Terceira conjugação i sorrir 

Observaçces: 

1) O verbo pôr e seus derivados (compor, repor, dispor etc.) pertencem à segunda conju

gação por razões etimológicas: sua forma arcaica era poer. Perceba: pus-é-sse-mos; pus-é-ra

-mos. 

2) No presente do subjuntivo e nos tempos derivados dele, não há vogal temática. 

3.3 Tema 

É a junção do radical + vogal temática. 

RADICAL VOGAL TEMÁTICA TEMA 

estud +a estuda 

bat +e bate 

sorr +i sorri 

3.4. Desinência modo-temporal 

É o elemef'\to que designa o tempo (presente, pretérito, futuro) e o modo (indicativo, sub

juntivo, imperativo) do verbo. 

RADICAL 
VOGAL 

TEMA 
DESIN~NCIA MODO-

MODO TEMPO 
TEMÁTICA -TEMPORAL 

estud estuda 
Subjuntivo Pretérito 

a sse (dúVida) imperfeito 

bat bate 
Indicativo Pretérito 

e u 
(certeza) perfeito 

Indicativo 
Pretérito 

sorr i sorri ra 
(certeza) 

mais-que-
. -perfeito 
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3.5. Desinência número-pessoal 

É o elemento que designa a pessoa do discurso (1",2" ou 3") e o número (singular ou plural). 

RADICALi 
VOGAL DESIN~NCIA 

TEMA 
I TEMÁTICA MODO-TEMPORAL 

estud a estuda sse 

beb e bebe ra 

sorr sorri ra 

3.6. Formas rizotônicas e arrizotônicas 

Rizotônica o acento tônico cai no radical 

Àrrizotônica o acento tônico cai na desinência 

4. CLASSIFICAÇÃO VERBAL 

Regulares 

Irregulares 

Anômalos 

Defectivos 

Auxiliares 

Abu~dantes 

Pronominais 

4.1 Defectivos 

possuem as desinências normais de sua 
conjugação e cuja flexão não provoca 
alterações no radical. 

a flexão provoca alterações no radical 
ou nas desinências. 

incluem mais de um radical em sua con
jugação. 

não apresentam conjugação completa. 

fazem parte da formação dos tempos 
compostos e das locuções verbais. 

possuem mais de uma forma com o 
mesmo valor. Geralmente, esse fenõ
meno costuma ocorrer no particípio, em 
que, além das formas regulares termina
das em -ado ou -ido, surgem as chama
das formas curtas (particípio irregular). 

São aqueles verbos que se conjugam 
com 05 pronomes oblíquos átonos me, 
te, se, nos, vos, se, na mesma pessoa do 
sujeito, expressando reflexibilidade. 

DESIN~NCIA NÚMEROe 
NÚMERO-PESSOAL PESSOA 

mos Plural-la 

mos Plural-la 

mos Plural-l' 

opino, aprendo, nutro 

opinei, aprenderão, nutriríamos 

canto, cantei, cantarei, cantava, can
tasse. 

faço, fiz, farei, fizesse. 

Ir, pôr, ser, saber. 

colorir, computar, falir. 

ser, estar, ter e haver. 

fritar: frito, fritado; 

prender: preso, prendido 

abster-se, ater-se, apiedar-se, atrever-se, 
dignar-se, arrepender-se. 

Verbos que não apresentam conjugação completa. Classificam-se em impessoais, uni

pessoais e pessoais. 



Os principais são: 

. haver, quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se 
ou fazer (em oraçôes temporais). 

fazer, ser e estar (quando indicam tempo) 

Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são 

Não possuem sujeito. 
impessoais: chover, ventar, nevar, gear, trovejar, ama-
nhecer, escurecer, etc. 

Normalmente, são 
IMPESSOAIS usados na terceira Outros verbos impessoais 

pessoa do singular. . o verbo passar (seguido de preposição), indicando tempo. 

os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, 
indicando suficiência. 

oS"ierbos estar e ficar em orações tais como Está bem, 
Está muito bem assim, N50 fica bem, Fica mal, sem re-
ferência a sujeito expresso anteriormente. 

overbo deu + para da língua popular, equivalente de "ser 
possível". 

Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de 
animais: bramar: tigre; bramir: crocodilo; cacarejar: galinha; 

Possuem sujeito e são coaxar: sapo; cricrilar: grilo 

conjugados apenas Outros verbos unipessoais 
UNIPESSOAIS 

nas terceiras pessoas, 1) cumprir, importar, convir, doer, aprazec parecer, ser 
do singular e do plural. (preciso. necessário. etc.). 

2) fazer e ir, em orações que dão ideia de tempo, seguidos 
da conjun~ão que. 

Não apresentam 

PESSOAIS 
algumas flexões por 

Exemplo: falir, computar. 
motivos morfológicos 

L_. ou eufônicos. 

4.2. Abundantes 

São verbos que possuem duas formas no particípio: formas regulares (terminação: 

-ado e -ido: formas longas) e formas irregulares (curtas). 

INFINITIVO PARTIC!PIO REGULAR PARTIC!PIO IRREGULAR 

Anexar Anexado Anexo 

Dispersar Dispersado Disperso 

Eleger Elegido Eleito 

Envolver Envolvido Envolto 

Imprimir Imprimido Impresso 

Matar Matado Morto 

Morrer Morrido Morto 

Pegar Pegado Pego 

Soltar Soltado Solto 

Como utilizá-Ias? 

1) Ao lado de SER ou ESTAR, usamos as formas curtas. 

2) Ao lado de TER ou HAVER, usamos as formas longas. 

! , 
I 
I 
j 

O 
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Exemplos: 

O vereador estava (ou foi) eleito pelo povo. 

O ladrão foi (ou estava) preso pelo policial. 

Alguém havia (ou tinha) fritado o bife. 

Ele tinha (ou havia) prendido o corrupto. 

VERBOS QUE EXIGEM lV1UITf\ ATENÇAo: 

1) Ao lado de TER e HAVER admitem as duas formas (regular e irregular). 

PAGAR GASTAR GANHAR 
-

Tinha pago Tinha gasto Tinha ganho 
TER 

Tinha pagado Tinha gastado Tinha ganhado 

Havia pago Havia gasto Havia ganho 
HAVER 

Havia pagado Havia gastado Havia ganhado 

2) PEGAR passou il ser aceito como abundante 

Ele foi pego. 

Alguém tinha pegado o sujeito. 

3) CHEGAR: não existe a forma chego! 

'Í,2.1 Exercício 

01. Preencha as lacunas, usando o particípio 

adequado do verbo entre parênteses. 

a) Haviam ... toda a louça. (enxugar) 

b) A louça estava .... (enxugar) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I) 

Tinham ... o ladrão em flagrante. (pren
der) 

O ladrão foL .. em flagrante. (prender) 

Eles tinham ... o fogo. (acender) 

O fogo estava .... (acender) 

Eu havia ... o material. (entregar) 

O material estava .... (entregar) 

Haviam ... o aluno. (expulsar) 

O aluno foL .. do colégio. (expulsar) 

Haviam ... o livro. (imprimir) 

O livro foL ... (imprimir) 

GABARITO 

a) enxugado 

B) enxuta 

c) prendido 

d) preso 

e) acendido 

f) aceso 

g) entregado 

h) entregue 

i) expulsado 

j) expulso 

k) imprimido 

I) impresso 
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4.3 ANÔMALOS 

São aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. Os clássicos são os verbos 

SER e IR, acrescentemos o PÔR e SABER 

Ir Pôr Ser : Saber 

vou ponho sou sei 

vais pus és sabes 

ides pôs fui soube 

fui punha foste saiba 

foste - seja -

4.3.1 Em concursos 

Os verbos ir e ser possuem a mesma conjugação no pretérito perfeito do indicativo: fui, 

foste, foi, fomos, fostes, foram. Exemplos: 

Eu fui aluna. = ser. 

Eu fui à Grécia. = ir. 

4.4 Auxiliares 

São aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. O ver

bo principal, qLando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas nominais: 

infinitivo, gerúndio ou particípio. 

Dica: os dois verbos podem ser substituídos por um e o verbo que desaparece é o auxiliar. 

Exemplos: 

Farei prova 

Vou fazer prova. 

verbo verbo principal 
auxiliar no infinitivo 

Chega a hora da aula. 

Está chegando a hora da aula. 

verbo verbo principal 
auxiliar nogerúndia 

Nós cumprimentamos os aprovados 

Os aprovados foram cumprimentados por nós. 

verbo verbo principal no 
auxiliar particípio 

233 VERBO 

No último exemplo, há voz passiva analítica (ser + particípio) e na ativa equivale a: Nós 

cumprimentamos os aprovados. 

4.5. PRONOMINAIS 

São aqueles verbos que se conjugam com os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, 

vos, se, na mesma pessoa do sujeito, expressando reflexibilidade (pronominais acidentais) ou 

apenas reforçando.a ideia já implícita no próprio sentido do verbo (reflexivos essenciais). 

Essenciais 

Acidentais 

sempre se conjugam com os pronomes oblíquos me, 
te, se, nos, vos, se. 

verbos transitivos diretos em que a ação exercida pelo 
sujeito recai sobre o objeto representado por pro
nome oblíquo da mesma pessoa do sujeito; assim, o 
sujeito faz uma ação que recai sobre ele mesmo. Em 
geral, forma a voz reflexiva. 

Observação: A reflexibilidade se diz acidental, pois a 
ação reflexiva pode ser exercida também sobre outra 
pessoa. 

4.5.1 Conjugação 

Pessoas Presente do indicativo 
Pretérito Imperfeito do 

indicativo 

EU eu ME sento Me sentava 

TU tu TE sentas TE sentavas 

ELE ele SE senta SE sentava 

NÓS NOS sentamos NOS sentávamos 

VÓS VOS sentais VOS sentáyeis 

ELES SE sentam SE sentavam 

4.5.2 Em concursos 

abster-se, ater-se, apiedar-se, 
atrever-se, dignar-se, arrepen
der-se, etc. 

eu me arrependo; tu te arre
pendes; ele se arrepende; nós 
nos arrependemos; vós vos 
arrependeis; eles se arrepen
dem. 

Ele se penteava. Ele me pen
teou. 

Futuro do presente do 
indicativo 

ME sentaria 

TE sentaria 

SE sentaria 

NOS sentaríamos 

VOS sentaríeis 

SE sentariam 

Os pronomes oblíquos átonos dos verbos pronominais não possuem função sintática, pois 

são parte integrante do verbo. 

Verbos reflexivos não são essencialmente pronominais e os pronomes possuem função 

sintática: Ele se feriu. O verbo ferir é transitivo direto e o objeto direto é o pronome se. 

5. MODO VERBAL 

Modo são as formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Há três: 



I 

Indicativo 

Subjuntivo 

Imperativo 

.. ~ DUDA NOGUEIRA 234 
.................................................................... 

certeza 

dúvida, hipótese 

ordem, desejo 

estudo, estudei, estudarei. 

que eu estude, se ele est~dasse, quando você estudar. 

estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem 
vocês. 

5.1 Formas Nominais 

São formas que não possuem noção de tempo, mas sim de nomes - substantivo, adjetivo 
e advérbio. .r 

Infinitivo 

Gerúndio 

exprime a significação do verbo de modo 
vago e indefinido, podendo ter valor e fun
ção de substantivo. 

o gerúndio pode funcionar como adjetivo 
ou advérbio. 

se não for empregado na formação dos 

cantar, fazer, partir 

Saindo da escola, encontrei alguns 
amigos. (função de advérbio) 

No parque, havia crianças vendendo 
doces. (função adjetivo) 

Particfpio tempos compostos, o particípio indicará cantado, feito, partido 
ação terminada. 

5.1.1 Em concursos 

O infinitivo impessoal não possui sujeito. O infinitivo pessoal possui sujeito e assume a 
forma do impessoal. Flexiona-se assim: 

2a pessoa do singular: Radical + ES cantares(tu) 

,a pessoa do plural: Radical + MOS cantarmos (nós) 

2a pessoa do plural: Radical + DES cantardes (vós) 

3" pessoa do plural: Radical + EM cantarem (eles) 

Na primeira e terceira pessoas do singular, assumem a forma do impessoal: cantar (sem 
desinência). 

O gerúndio, na forma simples, expressa uma ação em curso; na forma composta, uma 
ação concluída: Estudando, entenderá o valor da vida. Tendo estudado, entendeu o valor 
da vida. 

O particípio pode exprimir somente estado, sem nenhuma relação temporal, e a~sumir 
verdadeiramente a função de adjetivo (adjetivo verbal): Ele foi o estudante escolhido para 
organizar a palestra. 

G. TEMPO VERBAL 

Antes de nos aprofundarmos nas conjugações dos tempos, vamos às dicas do que indica 
cada tempo. O intuito é tornar o verbo uma matéria prazerosa de ser estudada, já que é a 

, 
~ 
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classe gramatical mais usada em nosso dia a dia. Relembrando os modos: indicativo = certeza; 
subjuntivo = dúvida, hipótese. 

Dica 

1) PRESENTE 

do indicativo: indica ação que acontece no momento da fala; hábito. 

Ele estuda de manhã e trabalha à tarde. 

Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam 

do subjuntivo: indica hipótese, dúvida. 

Que nós estudemos todas as manhãs. 

Que eu cante, cantes, cante, cantemos, canteis, cantem 

2) FUTURO 

do presente do indicativo: ação futura certa (amanhã) 

Estarei no local marcado à tarde. 

Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão 

do pretérito do indicativo: tempo condicional 

Nós cantaríamos se houvesse público. 

Cantaria, cantarias, cantaria, cantaríamos, cantaríeis, cantariam 

do subjuntivo: ação futura duvidosa 

Quando fizer o trabalho, darei os parabéns. 

(quando/se) eu cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes, cantarem 

3) PRETÉRITO 

Perfeito do indicativo: ação concluída (ontem) 

Fizemos tudo certo naquele dia. 

Cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram 

Imperfeito do indicativo: ação prolongada, contínua 

Passeava de moto quando o guarda o multou. 

Cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantáveis, cantavam 

Mais-que-perfeito do indicativo: ação passada em relação a outra ação também passada. 

Fez os exercícios e aprendera toda a matéria. 

Cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantáreis, cantaram 

Perceba que para ter o mais- que- perfeito é necessário o perfeito. 

Imperfeito do subjuntivo: tempo condicional 

Se fizesse todas as tarefas, poderia viajar. 

Se cantasse, cantasses, cantasse, cantássemos, cantásseis, cantassem 

Normalmente usado junto com o futuro do pretérito para enfatizar a condição. 
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6.1. EXERCÍCIO 

01. Complete as lacunas, colocando o verbo 

no tempo e modo pedidos. 

a) "Que me conste, ainda ninguém ____ o 

seu próprio delírio ... " 

(relatar- pretérito perfeito do indicativo) 
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(espiar - presente do indicativo) 

i) "Quatro vezes tentara estabelecer conta-

to com os mortais, mas ____ por falta de 

experiência e turbulência nos canais." 

(falhar - pretérito mais-que-perfeito do in

dicativo) 

b) "Antes de iniciar este livro, construí- j) "Nós, ajoelhados, ressentidos da influên-

-lo pela divisão do trabalho." cia moral do cenário, ___ sinceramen-

(imaginar- pretérito perfeito do indicativo, te." 
10 pessoa do singular) 

c) "Nesse tempo eu não ___ mais nela: .. " 

(pensar - pretérito imperfeito do indicativo) 

d) "Não sendo meu costume dissimular ou 

esconder nada, __ nesta página o caso 

do muro." 

(contar - futuro do presente do indicativo) 

e) "O barulho urbano ___ amortecido àque-

le quinto andar." 

(chegar- pretérito imperfeito do indicativo) 

f) " ... sempre nos ___ aquele aproveitamento 

da vida ... " 

(faltar - pretérito mais-que-perfeito do in

dicativo) 

g) "Eu ___ já o começo de velhice - esta vida 

era só o desnoronamento." 

(sofrer - pretérito imperfeito do indicativo) 

h) "Mas o homem ___ o homem, inexora-

velmente." 

6.2 Tempos Primitivos 

6.2.1 Presente do Indicativo 

1" conjugação 2" conjugação 

CANTAR VENDER 

cantO vendO 

cantaS vendeS 

canta vende 

cantaMOS vendeMOS 

cantaiS vendeiS 

cantaM vendeM 

(orar - pretérito imperfeito do indicativo) 

k) "Quem é você que não sabe o que ___ " 

(dizer - presente do indicativo) 

I) "Então eu a noite inteira. " 

(cantar - futuro do pretérito) 

GABARITO 

a) Relatou 

b) Imaginei 

c) Pensava 

d) Contarei 

e) Chegava 

f) Faltara 
1 

g) Sofria 

h) Espia 

i) Falhara 

j) Orávamos 

k) Diz 

I) Cantaria 

3" conjugação Desinência pessoal 

PARTIR 

partO O 

parteS S 

parte -
partiMOS MOS 

partiS IS 

parteM M 
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6.2.2 Pretérito Perfeito do Indicativo 

1" conjugação 2" conjugação 3" conjugação Desinência pessoal . 
CANTAR VENDER PARTIR 

cantei vendi parti 

cantaSTE vendeSTE partiSTE 

cantoU vendeU partiU 

cantaMOS vendeMOS partiMOS 

cantaSTES vendeSTES partiSTES 

cantaRAM vendeRAM partiRAM 

6.2.3 Infinitivo Impessoal 

Não indica tempo e não possui sujeito. 

1" conjugação 2" conjugação 3" conjugação 

CANTAR VENDER 

6.3 Tempos Derivados do Presente do Indicativo 

6.3.1 Presente do Subjuntivo 

PARTIR 

STE 

U 

MOS 

STES 

RAM 

Substitui-se a desinência -o da primeira pessoa do singular do presente do indicativo pela 

desinência -e (nos verbos de ]a conjugação) ou pela desinência -a (nos verbos de 2" e 3" con

jugação). 

1" " 2" 3" 
conjuga'ção conjugação conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantE vendA partA 

cantES vendAS partaAS 

cantE vendA partaA 

cantEMOS vendAMOS partAMOS 

cantEIS vendAIS partAIS 

cantEM vendAM partAM 

6.3.2 Imperativo 

Imperativo Afirmativo 

Des. 
' temporal 

l' conj. 

E 

E /' 

E 

E 

E 

E 

Des. 
temporal 

2'/3" conj. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Desinência 
pessoal 

o 
S 

o 
MOS 

IS 

M 

Tira-se do presente do indicativo a 2" pessoa do singular (tu) e a segunda pessoa do plural 
(vós) eliminando-se o "S" final. As demais pessoas são retiradas, sem alteração, do presente do 
subjuntivo. 
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Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo 

Eu canto - Que eu cante 

Tu cantas CantA tu Que tu cantes 

Ele canta Cante você Que ele cante 

Nós cantamos Cantemos nós Que nós cantemos 

Vós cantais CantAI vós Que vós canteis 

Eles cantam Cantem vocês Que eles cantem 

Imperativo Negativo 

Forma-se o imperativo negativo, inserindo a negação às formas do presente do subjuntivo. 

Muito simples. 

Presente do Imperativo 
Subjuntivo Negativo 

Que eu cante -
Que tu cantes Não cantes tu 

Que ele cante Não cante você 

Que nós cantemos Não cantemos nós 

Que vós canteis Não canteis vós 

Que eles cantem Não cantem eles 

Importante: O verbo SER, no imperativo (segundas pessoas) = sê (tu), sede (vós). 

6.4 Tempos Derivados do Pretérito Perfeito do Indicativo 

6.4.1 Pretérito mais-que-perfeito 

Formação: elimina-se a desinência -STE da 2a pessoa do singular do pretérito perfeito, 

acrescenta-se a esse tema a desinência temporal -RA mais a desinência de número e pessoa 

correspondente. 

1" conjugação 2" conjugação 3' conjugação Des. temporal Desinência pessoal 

1 '/2' e 3' conj. 

CANTAR VENDER PARTIR 

cataRA vendeRA partiRA RA 0 

cantaRAS vendeRAS partiRAS RA S 

cantaRA vendeRA partiRA RA 0 

cantáRAMOS vendêRAMOS partíRAMOS RA MOS 

cantáREIS vendêREIS partíREIS RE IS 

cantaRAM vendeRAM partiRAM RA M 

VERBO 

6.4.2 Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

Formação: tema + -sse, -sses, -sse, -ssemos, -sseis, -ssem (]a, 2a e 3a conj.) 

1" conjugação 2' conjugação 3' conjugação Des. temporal Desinência pessoal 

1'/2' e 3' conj. 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantaSSE vendeSSE partiSSE SSE 0 

cantaSSES vendeSSES partiSSES SSE S 

cantaSSE vendeSSE partiSSE SSE 0 

cantáSSEMOS vendêSSEMOS partíSSEMOS SSE MOS 

cantáSSEIS vendêSSEIS partíSSEIS SSE IS 

cantaSSEM vendeSSEM partiSSEM SSE M 

6.4.3 Futuro do Subjuntivo 

Formação: tema + ·r, ores, -r, -rmos, -rdes, -rem (1", 2a e 3a conj.) 

l' conjugação 2' conjugação 3' conjugação Des. tem poral Desinência pessoal 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantaR vendeR partiR 0 

cantaRES vendeRES partiRES R ES 

cantaR vendeR partiR R 0 

cantaRMOS vendeRMOS partiRMOS R MOS 

cantaRDES vendeRDES partiRDES R DES 

cantaREM VendeREM PartiREM R EM 

6.5 Tempos Derivados do Infinitivo Impessoal 

6.5.1 Futuro do Presente do Indicativo 

Formação: Infinitivo Impessoal + -ei, -ás, -á, -emos, -eis, -ão (]3,2a e 3a conj.) 

1" conjugação 2" conjugação 3' conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantar ei vender ei partir ei 

cantar ás vender ás partir ás 

cantar á vender á partir á 

cantar emos venderemos partir emos 

cantar eis vender eis partir eis 

cantar ão venderão partir ão 



DUDA NOGUEIRA 240 
................................................................ 

6.5.2 Futuro do Pretérito do Indicativo 

Formação: Infinitivo Impessoal + -ia, -ias, -ia, -íamos, -íeis, -iam (]a, 2· e 3a conj.) 

,a conjugação 2" conjugação 3" conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantariA venderiA partiriA 

cantariAS venderiAS partiriAS 

cantariA venderiA partiriA 

cantarfAMOS venderfAMOS partirfAMOS 

cantarfEIS venderfEIS partirfEIS 

cantariAM venderiAM partiriAM 

6.5.3 Infinitivo Pessoal 

Formação: Infinitivo Impessoal + -es (2a pessoa do singular), -mos (P pessoa do plural), 

odes (2a pessoa do plural), -em (3" pessoa do plural) (J3, 2a e 3a conj.) 

1" conjugação 2" conjugação 3a conjugação 

CANTII.R VENDER PARTIR 

cantar vender partir 

cantarES venderES partirES 

cantar vender partir 

cantarMOS venderMOS partirMOS 

cantarDES venderDES partirDES 

cantarEM venderEM partirEM 

6.6 Tempos Compostos 

Composto por haver mais de um verbo. Os tempos compostos são formados por locuções 

verbais: verbo auxiliar ter ou haver + verbo principal (particípio). Vamos, agora, aos tempos. 

. Tempo formação , exemplo valor 

Pretérito Perfeito 
auxilíar ter ou haver no 

Composto do Indicativo Presente do Indicativo e o tenho estudado 
principal no particípio, 

Pretérito Perfeito auxiliar ter ou haver no 
Composto do Presente do Subjuntivo e o . tenha estudado 

Subjuntivo principal no partidpio 

Pretérito auxiliar ter ou haver no 
Pretérito 

Mais-que-perfeito 
Pretérito Imperfeito do 

tinha estudado Mais-que-perfeito do 
Composto do Indicativo Indicativo e o principal no 

Indicativo simples 
particípio 
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Tempo formação exemplo valor 

Pretérito Mais-que-
auxiliar ter ou haver no 
Pretérito Imperfeito do Pretérito Imperfeito do 

-perfeito Composto do 
Subjuntivo e o principal no 

teria estudado 
Subjuntivo simples 

Subjuntivo 
particípio 

auxiliar ter ou haver no Futu-
Futuro do Presente ro do Presente simples do 

terei estudado 
Futuro do Presente 

Composto do Indicativo Indicativo e o principal no simples do Indicativo 
particípio 

auxiliar ter ou haver no Futu-
Futuro do Pretérito ro do Pretérito simples do 

teria estudado 
Futuro do Pretérito 

Composto do Indicativo Indicativo e o principal no simples do Indicativo 
particípio 

Futuro Composto do 
auxiliar ter ou haver no Futu-

Futuro do Subjuntivo 
ro do Subjuntivo simples e tiver estudado 

Subjuntivo 
o principal no particípio 

simples 

Infinitivo Pessoal Com-
auxiliar ter ou haver no 

ação passada em rela-
Infinitivo Pessoal simples e ter estudado 

posto 
o principal no particípio 

ção ao momento da fala 

6.6.1 Em Concursos 

Há locuções formadas por verbos auxiliares + gerúndio ou infinitivo. Dica: os dois verbos 

poderão, sempre, ser substituído por um verbo. 

Estou viajando = viajo. 

6.6.2 Correlação de tempos verbais 

Assunto típico de todas as provas, segue a lista das correlações mais exigidas. 

Presente do indicativo + Presente do subjuntivo 

Pretérito perfeito do indicativo + Pretérito imperfeito do subjuntivo 

Presente do indicativo + Pretérito perfeito composto do subjuntivo 

Pretérito imperfeito do indicativo + Mais-que-perfeito composto do subjuntivo 

Futuro do subjuntivo + Futuro do presente do indicativo 

Pretérito imperfeito do subjuntivo + Futuro do pretérito do indicativo 

Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo + Futuro do pretérito composto do indicativo 

~ Futuro do subjuntivo + Futuro do presente do indicativo 

~ Futuro do subjuntivo + Futuro do presente composto do indicativo 

7. ASPECTO VERBAL 

E a referência ao desenrolar da ação, marcando-se ° início, a duração, a conclusão ou 

o resultado de desenvolvimento processual. 
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COMPlETAMENTO DO PROCESSO ... 
!-------

I 

O processo é apresentado em sua 
Estudou·a matéria em duas horas = durativo. Aspecto totalidade, com começo, meio e 

perfectivo fim. Pode ser durativo ou pon- Correu ontem na competição = pontual. 
tu,,!. 

O processo verbal é incompleto, 
Aspecto prolongando-se por tempo não Ele era engraçado desde criança. 

imperfectivo determinado. Não há enfoque do Permanece a indisciplina naquela classe. 
processo todo. 

DURAr?AO DO PROCESSO 
, 

-
Aspecto A nota de corte é 8. 

durativo 
O processo de duração contínua, 

Estava estudando desde as 6 horas. 

Aspecto Viu o filme e devolveu ao dono. 
pontual ou Não é apresentado a duração, 

O aluno estuda a matéria e faz os testes. momentâneo 

A primeira coisa que o professor de literatura 

Aspecto faz é a chamada. = iteração pontual. 

iterativo 
Há uma ide ia de repetição. 

Ela me beijou duas vezes. = iteração pontual. 

Tem evitado álcool. iteração durativa. 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

Aspecto O processo é apresentado no seu 
Ao tocar o sinal, os alunos entraram. 

inceptivo início, 

Aspecto cursivo 
O processo é apresentado duran- Durante a aula, dividia a atenção entre os alu-
te o seu desenvolvimento. nos novos e antigos. 

Aspecto 
O processo é apresentado no seu Enfim, o que os concurseiros mais esperavam: a 

terminativo ou 
cessativo 

término. aprovação e o começo do trabalho. 

8. INFINITIVO PESSO.\.L E IMPESSOAL 

Verbo no infinitivo significa que apresenta sentido genérico ou indefinido. O infinitivo im

pessoal não se relaciona à pessoa, ou seja, não possui sujeito e sua forma é invariável. Conside

ra-se, assim, apenas o processo verbal. O infinitivo pessoal apresenta desinências de número 

e pessoa. 

- Eu 

cantar -es Tu 

oferecer - Ele 

partir -mos Nós 

-des Vôs 

-em Eles 

. '. 
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8.1 Emprego do Infinitivo impessoal 

O infinitivo impessoal é usado: 

Quando apresenta uma ideia vaga, genérica, 
sem haver sujeito. 

Quando tiver o valor de Imperativo, 

Quando é regido de preposição e funciona 
como complemento de um substantivo, adje-
tivo ou verbo da oração anterior, 

Importante: na voz passiva dos verbos conten-
tar, tomar e ouvir, o infinitivo (verbo auxiliar) 
deve ser flexionado. 

Nas locuçôes verbais. 

. Quando o sujeito do infinitivo é o mesmo do ver-
bo da oração anterior. 

Importante: quando o infinitivo preposicionado, 
ou não, preceder ou estiver distante do verbo da 
oração principal (verbo regente), pode ser flexio-
nado para melhor clareza do período e também 
para se enfatizar o sujeito (agente) da ação ver-
bal. 

Com 05 verbos causativos Ildeixar'~ umandar"e 
"fazer" e seus sinônimos que não formam 10-
cução verbal com o infinitivo que os segue. 

Com os verbos sensitivos "ver'; "ouvir'; "sentir" e 
sinônimos, deve-se também deixar o infinitivo 
sem flexão. 

Importante: É inadequado o emprego da 
preposição para antes dos objetos diretos de 
verbos como pedir, dizer, falar e sinônimos. 

Beber prejudica o fígado. 

É desnecessário reclamar. 

Alunos, estudar! 

= Estudem! 

Ele não os convenceu a aceitar. 

Eles não têm o direito de chorar assim. 

Os candidatos foram impedidos de participar 
do jogo. 

Aqueles refrigerantes não são ruins de serem 
tomados. 

Eram leitores difíceis de serem contentados. 

Os MP3 que ela me emprestou são agradáveis de 
serem ouvidos. 

Precisamos dormir bem cedo amanhã. 

Podiam reclamar da instituiçãc. 

I Vou pensar em você sempre. 
--

Devemos sorrir ao invés de chorar. 

Tenho ainda alguns livros por (para) publicar. 

Eles foram condenados a pagar pesadas multas. 

Foram dois amigos à casa de oJtro, a fim de jo-
garem basquete. 

Na esperança de sermos aprovados, estudare-
mos. 

Para estudarmos, estaremos sempre atentos. 

~-os sair cedo hoje. 

!1-os entrar. 

~-as dizer que iriam à aula. 

Pediu para Fernanda entrar. = e,rado 

Pediu para que Fernanda entrasse. = errado 

Pediu que Fernanda entrasse. = correto 
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8.2 Emprego do Infinitivo pessoal 

O infinitivo deve ser flexionado: 

Se!!:! perceberes isto ... 

Quando o sujeite- da oração estiver Convém ~ irem depois. 

claramente expresso. O bom é sempre lembrarmos desta matéria. 

= sujeito desinencial, sujeito impllcito = nós 

O professor deu um prazo para ~ estudarem bastante 

Quando tiver sujeito diferente da- para a prova. 

quele da oração principal. Perdoo-~ por me traíres. 

O hotel preparou tudo para os turistas ficarem à vontade. 

Quando se quiser indeterminar o Têm de agir assim para se promoverem. 

sujeito (utilizado na terceira pessoa Ela não sai sozinha à noite a fim de não falarem mal da sua 
do plural). conduta. 

Quando apresertar reciprocidade Fizemos os adversários cumprimentarem-se. 

ou reflexibilidade de ação. Mand.ei os homens olharem-se no espelho do banheiro. 

9. VOZ VERBAL 

Refere-se à maneira como os principais atores mencionados em uma oração gramatical 

(agente e paciente de uma ação) são enquadrados nas funções gramatic2is de sujeito e outros 

complementos verbais, em particular do objeto direto. 

Há duas vozes verbais principais, voz ativa e voz passiva. A diferença principal é que o 

sujeito da voz passiva tem o mesmo papel em relação ao verbo principal que o objeto da voz 

ativa. Há algumas variantes dessas duas vozes principais, como a voz (ativa) reflexiva (Eles se 

prepararam) e a voz passiva sintética. Há ainda uma outra voz na Língua Portuguesa, a voz 

reflexiva, na qual o sujeito sofre e efetua a ação ao mesmo tempo. 

9.1 VOZ ATIV!\ 

O sujeito pratica a ação. Exemplo: 

Todos os alunos aquela música 

sujeito objeto direto 

Para passar uma oração da voz ativa para a passiva, o objeto direto é obrigatório. 

9.2 VOZ PASSIVA 

o sujeito sofre a ação. 

Há dois tipos de voz passiva: 
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9.2.1 Passiva Analítica 

SER + PARTIcíPIO 

Aquela música 

sujeito paciente 

por todos 05 alunos 

agente da passiva 

Dica 1: transpondo a oração da voz ativa para a passiva. Siga a numeração. 

sujeito v'T.D. 

V.A. =Todos os alunos ouviram 

objeto direto 

aquela música 

V.P. = Aquela música foi ouvida por todos os alunos 

sujeito paciente Ser+ particípio agente da passiva 

9.2.2 Passiva Sintética 

V.T.D.(!.) + SE = V.P. (sujeito) 

Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto + se = voz passiva e possui sujeito. O 
se é pronome aPASSIVAdor. 

Vende- se livro.= V.P. sintética 

V.T.D. + se = VP sujeito 

Entregou-se o prêmio ao vencedor. = V.P. sintética 

V.T.D.1. + se = VP sujeito 0.1. 

Equivalem a: 

Livro é vendido. = V.P. analítica 

o prêmio foi entregue ao vencedor. = V.P. analítica . .1' 

Por isso, as formas corretas são: 

Vendem- se livros. 

Entregaram-se os prêmios aos vencedores. 

Dica 1: Sujeito no plural = verbo no plural 

Dica 2: Atente-se ao número de verbo. 

Voz 
Voz Passiva:= + SER Ativa 

1 verbo 1 verbo + SER = 2 verbos 

2 verbos 2 verbos + SER = 3 verbos 

Voz 
Passiva 

2 verbos 

3 verbos 

Voz Ativa:= - SER 

2 verbos - SER = 1 verbos 

3 verbos - SER = 2 verbos 
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9.3 Voz reflexiva 

O sujeito pratica e sofre a ação. Exemplos: 

Ele se feriu ontem à noite. 

Caberá sempre MESMO(a). PRÓPRIO(a) 

Ele feriu a ele próprio. a ele mesmo. 

9.4 EXERCÍCIO 

01. Indique em que voz verbal estão os ver

bos abaixo. 

a) A prova será adiada. 

b) Crianças brincavam na neve. 

c) Reformam-se roupas. 

d) As aulas deverão ser ministradas pelo 
professor Eduardo Pontes. 

e) Os deuses castigam os fracos. 

f) Os jornais são impressos em máquinas 
estrangeiras. 

g) Nos chalés da Praia Dourada confeccio
nam-se bijuterias artesanalmente. 

02. Transpondo para a voz ativa a frase "As 

testemunhas seriam ouvidas pelo juiz corre
gedor". obtém-se a forma verbal: 

a) irão ser ouvidas. 

b) estaria ouvindo. 

c) ouviria. 

d) deviam ser ouvidas. 

e) vai ouvir. 

03. Passe a oração abaixo da voz passiva ana

lítica para a sintética. 

Sejam feitas as apostas. enquanto são 
elaborados os novos planos. 

04. Assinale a frase que não tem sentido pas
sivo. 

a) O atleta foi estrondosamente aclamado. 

b) Que exercício fácil de resolver! 

c) Fizeram-se apenas os reparos mais ur
gentes. 
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d) Escolheu-se. infelizmente. o homem erra

do. 

e) Entreolharam-se agressivamente os dois 

competidores. 

05. "Acredito que Maria tenha feito a lição." 

Passando-se a oração destacada para a 

voz passiva. o verbo ficará assim: 

a) foi feita. 

b) tenha sido feita. 

c) esteja sendo feita. 

d) tenha estado feita. 

e) seja feita. 

GABARITO 

a) V.p. analítica = ser + particípio 
b) voz ativa = elas brincavam. 
c) v.p. sintética: vtd + se= v.p 

01 d) v.p. analítica = ser + particípio 
e) voz ativa = eles castigam 
f) V.p. analítica = ser + particípio 
g) V. p. sintética = vtd + se 

02 C 

Façam-se as apostas. enquanto se elabo-
ram os novos planos. 

03 Note que as apostas e os novos planos 
possuem função de sujeito. 

Por isso os verbos ficam no plural: 

E 
Voz reflexiva e sentido reflexivo. 

04 Voz passiva: sempre sentido passivo 
Voz reflexiva: sempre sentido reflexivo 
Voz ativa: sentido ativo ou passivo 

05 B 
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10. CONJUGAÇÓES DOS VERBOS MAIS PEDIDOS EM CONCURSOS 

Abolir (defectivo) não possui a P pessoa do sing. do preso do indicativo. por isso não 
possui preso do subjuntivo e o imperativo negativo. (== banir. carpir. colorir. delinquir. demolir. 
descomedir-se. emergir. exaurir. fremir. fulgir. haurir. retorquir. urgir) 

Acudir 
presente do indicativo- acudo. acodes 

(alternância vocálica o/u) 

Adequar 
só possui a l' e a 2' pessoa do plural no presente do indicativo 

(defectivo) 

Aderir presente do indicativo - adiro. aderes ... 
(alternância vocálica eli) (= advertir. cerzir. despir. diferir. digerir. divergir. ferir. sugerir) 

Agir presente do indicativo - ajo. ages ... 
(acomodação gráfica g/j) (= afligir. coagir. erigir. espargir. refulgir. restringir. transigir. urgir) 

Agredir 
presente do indicativo - agrido. agrides. agride. agredimos. agredis. 
agridem 

(alternância vocálica eli) 
(= prevenir. progredir. regredir. transgredir) 

Aguar 
presente do indicativo - águo. águas. água ...• I pretérito perf. do indi-

(regular) 
cativo - aguei. aguaste. aguou. aguamos. aguastes. aguaram 

(= desaguar. enxaguar. minguar) 

Aprazer presente do indicativo - aprazo. aprazes, apraz ... 1 pretérito perf. do 

(irregular) indicativo - aprouve. aprouveste. aprouve. aprouvemos. aprouves-
tes, aprouveram 

Arguir (irregular com presente do indicativo - arguo (ú). arguis. argui. arguimos. arguis. ar-
alternância vocálica o/u) guem I pretérito perf. - argui. arguiste ... 

Atrair 
presente do indicativo - atraio. atrais ... I pretérit:J perf. - atraí. atra-
íste ... 

(irregular) 
(=abstrair. cair. distrair. sair. subtrair) 

Atribuir 
presente do indicativo - atribuo. atribuis. atribui. atribuímos. atribuís. 

(irregular) 
atribuem I pretérito perfeito - atribuí. atribuíste. atribuiu ... 

(= afluir. concluir. destituir. excluir. instruir, possuir. usufruir) 

presente do indicativo - averiguo (ú). averiguas (Il). averigua (ú). ave-

Averiguar 
riguamos. averiguais. averiguam (ú) I pretérito I=erfeito - averiguei. 
averiguaste ... I presente do subjuntivo - averigue. averigues. ave ri-

(alternância vocálica o/u) gue ... 

(= apaziguar) 

presente do indicativo - ceio. ceias. ceia. ceamos. ceais. ceiam I preté-
Cear rito perfeito indicativo - ceei. ceaste, ceou, ceamos. ceastes. cearam 

(irregular) (= verbos terminados em -ear: falsear. passear ... - alguns apresentam 
pronúncia aberta: estreio. estreia ... ) 

Coar presente do indicativo - coa. côas. côa. coamos. coais. coam I pre-
(irregular) térito perfeito - coei. coaste. coou ... (= abençoar, magoar. perdoar) 

presente do indicativo - comercio. comercias ... / pretérito perfeito -
Comerciar comerciei. .. 
(regular) (= verbos em -iar. exceto os seguintes verbos: rr ediar. ansiar. reme-

diar. incendiar. odiar) 
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Compelir presente do indicativo - compilo, compeles ... / pretérito perfeito in-
(alternância vocálica eli) dicativo - compeli, compeliste ... 

Compilar (regular) 
presente do indicativo - compilo, compilas, compila ... / pretérito per-
feito indicativo - compilei, compilaste ... 

Construir 
presente do indicativo - construo, constróis, constrói, construímos, 

(irregular e abundante) 
construis, constroem / pretérito perfeito indicativo - construí, cons-
truíste ... 

Crer 
presente do indicativo - creio, crês, crê, cremos, credes, creem / pre-

(irregular) 
térito perfeito indicativo - cri, creste, creu, cremos, crestes, creram / 
imperfeito indicativo - cria, crias, cria, críamos, crieis, criam 

Falir presente do indicativo - falimos, falis / pretérito perfeito indicativo-
(defectivo) fali, faliste ... (= aguerrir, combalir, foragir-se, remir, renhir) 

Frigir 
presente do indicativo - frijo, freges, frege, frigimos, frigis, fregem / 

. (acomodação gráfica g/j e 
alternância vocálica eli) 

pretérito perfeito indicativo - frigi, frigiste ... 

Ir presente do indicativo - vou, vais, vai, vamos, ides, vão / pretérito per-
(irregular) feito indicativo - fui, foste ... / preso subj. - vá, vás, vá, vamos, vades, vão 

Jazer presente do indicativo - jazo, jazes ... / pretérito perfeito indicativo -
(irregular) jazi, jazeste, jazeu ... 

Mobiliar 
presente do indicativo - mobília, mobílias, mobília, mobiliamos, mo-

(irregular) 
biliais, mobíliam / pretérito perfeito indicativo - mobiliei, mobilias-
te ... 

Obstar' presente do indicativo - obsto, obstas ... / pretérito perfeito indicativo 
(regular) - obstei, obstaste ... 

Pedir 
presente do indicativo - peço, pedes, pede, pedimos, pedis, pedem 

(irregular) 
/ pretérito perfeito indicativo - pedi, pediste ... (= despedir, expedir, 
medir) 

Polir presente do indicativo - pulo, pules, pule, polimos, polis, pulem / pre-
(alternância vocálica elil térito perfeito indicativo - poli, poliste ... 

Precaver-se presente do indicativo - precavemo-nos, precaveis-vos / pretérito 
(defectivo e pronominal) perfeito indicativo - precavi-me, precaveste-te ... 

Prover presente do indicativo - provejo, provês, provê, provemos, provedes, 
(irregular) proveem / pretérito perfeito indicativo - provi, proveste, proveu ... 

presente do indicativo - reavemos, reaveis / pretérito perfeito indica-
Reaver tivo - reouve, reouveste, reouve ... 

(defectivo) (verbo derivado do haver, mas só é conjugado nas formas verbais 
com a letra v) 

Remir presente do indicativo - remimos, remis / pretérito perfeito indicati-
(defectivo) vo - remi, remiste ... 

presente do indicativo - requeiro, requeres ... / pretérito perfeito in-
Requerer dicativo - requeri, requereste, requereu ... (derivado do querer, dife-
(irregular) rindo dele na 1 a pessoa do singular do presente do indicativo e no 

pretérito perfeito do indicativo e derivados, sendo regular) 

Rir presente do indicativo- rio, ris, ri, rimos, rides, riem / pretérito perfei-
(irregular) to indicativo - ri, riste ... (= sorrir) 
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Saudar 
(alternância vocálica) 

Suar 
(regular) 

Valer 
(irregular) 

presente do indicativo - saúdo, saúdas ... / pretérito perfeito indicati
vo - saudei, saudaste ... 

presente do indicativo - suo, suas, sua ... / pretérito perfeito indicativo 
- suei, suaste, suou ... (= atuar, continuar, habituar, individuar, recuar, 
situar) 

presente do indicativo - valho, vales, vale ... / pretérito perfeito indica-I 
tlVO - vaI!, valeste, valeu... ; 

11. VERBOS IRREGULARES QUE I\fERECEM ATENÇÃO 

Pronominais: Apiedar-se, dignar-se, persignar-se, precaver-se 

CABER 

presente do indicativo: caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem 

presente do subjuntivo: caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam 

pretérito perfeito do indicativo: coube, coubeste, coube, coubemos, coubestes, couberam 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: coubera, couberas, coubera, coubéramos, 
coubéreis, couberam· 

pretérito imperfeito do subjuntivo: coubesse, coubesses, coubesse, coubéssemos, cou
bésseis, coubessem· 

futuro do subjuntivo: couber, couberes, couqer, coubermos, couberdes, couberem 

DAR 

presente do indicativo: dou, dás, dá, damos, dais, dão 

presente do subjuntivo: dê, dês, dê, demos, deis, deem pretérito perfeito do indicativo: 
dei, deste, deu, demos, destes, deram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dera, deras, dera, déramos, déreis, deram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: desse, desses, desse, déssemos, désseis, dessem 

futuro do subjuntivo: der, deres, der, dermos, derdes, derem 

DIZER 

presente do indicativo: digo, dizes, diz, dizemos, di3.eis, dizem 

presente do subjuntivo: diga, digas, diga, digamos, digais, digam 

pretérito perfeito do indicativo: disse, disseste, disse, dissemos, dissestes, disseram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dissera, disseras, dissera, disséramos, dissé
reis, dissera m 

futuro do presente: direi, dirás, dirá, etc. 

futuro do pretérito: diria, dirias, diria, etc. 

pretérito imperfeito do subjuntivo: dissesse, dissesses, dissesse, disséssemos, dissésseis, 
dissessem 

futuro do subjuntivo: disser, disseres, disser, dissermos, disserdes, disserem 

Seguem esse modelo os derivados bendizer, condizer, contradizer, desdizer, maldizer, predizer. 

Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: dito, bendito, contradito, etc. 
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ESTAR 

presente do indicativo: estou, estás, está, estamos, estais, estão 

presente do subjuntivo: esteja, estejas, esteja., estejamos, estejais, estejam 

pretérito perfeito do indicativo: estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes, estive
ram 

pretérito mw!s-que-perfeito do indicativo: estivera, estiveras, estivera, estivéramos, es
tivéreis, estiveram 

pr,c;térito imperfeito do subjun.tivo: estivesse, estivesses, estivesse, estivéssemos, esti
vésseis, estivessem 

fu toro do sub jun tivo: estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverdes, estiverem 

FAZER 

presente do indicativo: faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem 

presente do subjuntivo: faça, faças, faça, façamos, façais, façam 

pret:!:rito perfeito do indicativo: fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram 

pret,iri to milis-qu,?-p'.,rfeito do indicativo: fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizéreis, fizeram 

pn?t:!:rito imperf<2ito do subjuntivo: fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizésseis, fizes
sem 

fu(uro cio subjuntivo: fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes, fizerem 

Seguem esse modelo desfazer, liquefazer e satisfazer. 

Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: feito, desfeito, liquefeito, sa
tisfeito, etc. 

HAVER 

presente do indicativo: hei, hás, há, havemos, haveis, hão 

presente do subjuntivo: haja, hajas, haja,: hajamos, hajais, hajam 

pretérito perfeito do indicativo: houve, houveste, houve, houvemos, houvestes, houve
ram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: houvera, houveras, houvera, houvéramos, 
houvéreis, houveram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: houvesse, houvesses, houvesse, houvéssemos, hou
vésseis, houvessem 

futuro do subjtmtivo: houver, houveres, houver, houvermos, houverdes, houverem 

IR 

presente do indicativo: vou, vais, vai, vamos, ides, vão 

presente do subjuntivo: vá, vás, vá, vamos, vades, vão 

pretérito imperfeito do indicativo: ia, ias, ia, íamos, íeis, iam 

VEIUlü ................................................................. 

pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis, foram. 

pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôs5eis, fossem 

futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem 

PODER 

presente do indicativo: posso, podes, pode, podemos, podeis, podem 

presente do subjuntivo: possa, possas, possa, possamos, possais, possam 

pretérito perfeito do indicativo: pude, pudeste, pôde, pudemos, pudestes, puderam 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: pudera, puderas, pudera. pudéramos, pudé
reis, puderam· 

pretérito imperfeito do subjuntivo: pudesse, pudesses, pudesse, pudéssemos, pudés
seis, pudessem 

futuro do subjuntivo: puder, puderes, puder, pudermos, puderdes, puderem 

PÔR 

presente do indicativo: ponho, pões, põe, pomos, pondes, põem 

presente do subjuntivo: ponha, ponhas, ponha, ponhamos, ponhais, ponham 

pretérito imperf"ito do indicativo: punha, punhas, punha, púnhamos, púnheis. punham 

pretérito perfeito do indicativo: pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram 

pretérito mais-que-perfeito cio indicativo: pusera, puseras, pusera, puséramos. pusé
reis, puseram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: pusesse, pusesses, pusesse, puséssemos, pusésseis, 
pusessem 

futuro do subjuntivo: puser, puseres, puser, pusermos, puserdes, puse-em 

Todos os derivados do verbo pôr seguem exatamente esse modelo: antepor. compor, con
trapor, decompor, depor, descompor, dispor, expor, impor, indispor, interpor, opor, pospor, 
predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, supor, transpor são alguns deles. 

QUERER 

presente do indicativo: quero, queres, quer, queremos, quereis, querem 

presente do subjuntivo: queira, queiras, queira, queiramos, queirais, queiram 

pretérito perfeito do indicativo: quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes, quiseram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: quisera, quiseras, quisera, quiséramos, qui
séreis, quiseram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: quisesse, quisesses, quisesse, quiséssemos, quisés
seis, quisessem 

futuro do subjuntivo: quiser, quiseres, quiser, quisermos, quiserdes, quiserem 
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SABER 

presente do indicativo: sei, sabes, sabe, sabemos, sabeis, sabem 

presente do subjuntivo: saiba, saibas, saiba, saibamos, saibais, saibam 
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pretérito perfeito do indicativo: soube, soubeste, soube, soubemos, soubestes, soube
ram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: soubera, souberas, soubera, soubéramos, 
soubéreis, souberam 

pretérito imperfeito do subjuntivo: soubesse, soubesses, soubesse, soubéssemos, sou
bésseis, soubessem 

futuro do subjuntivo: souber, souberes, souber, soubermos, souberdes, souberem 

SER 

presente do indicativo: sou, és, é, somos, sois, são 

presente do subjuntivo: seja. sejas, seja, sejamos, sejais, sejam 

pretérito imperfeito do indicativo: era, eras, era, éramos, éreis, eram 

pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis, foram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôsseis, fossem· 

futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem 

As segundas pessoas do imperativo afirmativo são. sê (tu) e sede (vós). 

TER 

presente do indicativo: tenho, tens, tem, temos, tendes, têm 

presente do subjuntivo: tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais, tenham 

pretérito imperfeito do indicativo: tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tínheis, tinham 

pretérito perfeito do indicativo: tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes, tiveram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: tivera, tiveras, tivera, tivéramos, tivéreis, tive
ram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tives
sem 

futuro do subjuntivo: tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem 

Seguem esse modelo os verbos ater, conter, deter, entreter, manter, reter. 

TRAZER 

presente do indicativo: trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem 

presente do subjuntivo: traga, tragas, traga, tragamos, tragais, tragam 

pretérito perfeito do indicativo: trouxe, trouxeste, trouxe, trouxemos, trouxestes, trou
xeram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: trouxera, trouxeras, trouxera, trouxéramos, 
trouxéreis, trouxeram 
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futuro do presente: trarei, trarás, trará, etc. 

futuro do pretérito: traria, trarias, traria, etc. 

VERBO 

pretérito imperfeito do subjuntivo: trouxesse, trouxesses, trouxesse, trouxéssemos, 
trouxésseis, trouxessem 

futuro' do subjuntivo: trouxer, trouxeres, trouxer, trouxermos, trouxerdes, trouxerem 

VER 

presente do indicativo: vejo, vês, vê, vemos, vedes, vêem 

presente do subjuntivo: veja, vejas, veja, vejamos, vejais, vejam 

pretérito perfeito do indicativo: vi, viste, viu, vimos, vistes, viram 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: vira, viras, vira., víramos, víreis, viram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: visse, visses, visse, víssemos, vísseis, vissem 

fUtl1ro do subjuntivo: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem 

Seguem esse modelo os derivados antever, entrever, prever, rever. Prover segue o modelo 
acima apenas no presente do indicativo e seus tempos derivados; nos demais tempos, com
porta-se como um verbo regular da segunda conjugação. 

VIR 

presente do indicativo: venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm· 

presente do subjuntivo: venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham 

pretérito imperfeito do indicativo: vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vínheis, vinham 

pretérito perfeito do indicativo: vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram 

pretérito mais-Cjue-perfeito do indicativo: viera, vieras, viera., viéramos, viéreis, vieram 

pretérito imperfeito do subjuntivo: viesse, viesses, viesse, viéssemos, viésseis, viessem 

futuro do subjuntivo: vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem 

particípio e gerúndio: vindo 

Seguem esse modelo os verbos advir, convir, desavir-se, intervir, provir, sobrevir. 

Verbos em lAR em comparação com os em EAR 

Passear Odiar >:P' Copiar 

Pres.lnd. Preso Subj. Pres.lnd. Preso Subj. Pres.lnd. Preso Subj. 

passeio passeie odeio odeie copio copie 

passeias passeies odeias odeies copias copies 

passeia passeie odeia odeie copia copie 

passeamos passeemos odi odiemos copiamos copiemos 

passeais passeeis oc;liais odieis copiais copieis 

passeiam passeiem odeiam odeiem copiam copiem 

Todos os verbos terminados em EAR são irregulares. Os verbos terminados em lAR 
são regulares, exceto: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. 



12. QUESTÓES COMENTADAS DE CONCURSOS 

01. (FCC - Analista Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 16/2014) Transpondo-se 
para a voz passiva a frase vou glosar uma ob

servação de Machado de Assis, a forma verbal 
resultante deverá ser 

a) terei glosado 

b) seria glosada 

c) haverá de ser glosada 

d) será glosada 

e) terá sido glosada 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" - Fácil a 
questão. Encontre o objeto direto da ativa, 
faça a transposição e acrescente o verbo ser 

no tempo em que está o verbo principal da 
ativa: Uma observação de Machado de Assis 

será glosada por mim. = sujeito paciente + 
verbo ser no futuro do presente do indicati
vo + particípio do verbo principal + agente 
da passiva. 

Alternativa "a" - Além de alterar o tem
po, acrescentou-se o verbo ter e isso não po

de ocorrer. 

Alternativa "b" - O tempo foi alterado 

para futuro do pretérito do indicativo (con
dição). 

Alternativa "c" - Se na ativa temos um 
verbo, na passiva teremos dois, já que acres
centaremos apenas o verbo ser. Eliminada 
facilmente. 

Alternativa "e" - Mais uma vez há três 
verbos. 

02. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 16/2014) Está inteiramente 
adequada a correlação entre os tempos e os 
modos verbais da frase: 

a) Os prefácios correriam o risco de serem 
inúteis caso tenham sido escritos segun
do as instruções convencionais. 

b) Houvesse enorme interesse pela leitura 
de prefácios e as editorias certamente 
cuidariam que fossem mais criativos. 

c) Quando se fizesse uma glosa de frase de 
um grande autor deve-se citar a fonte ori
ginai: esse é um dever ético. 

d) Caso o autor viesse a infirmar tanto o no
me do grande poeta como o da frágil po
etisa, muitos o acusarão de indiscreto. 

e) Menos que seja objeto de preconceito, 
um bom prefácio sempre resistiria aos 
critérios de um crítico rigoroso. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Mais uma vez FCC pede 
os tempos condicionais: pretérito imperfeito 
do subjuntivo (houvesse) e futuro do pretéri
to do indicativo (cuidariam). Fácil demais! 

Opções de correção: 

Alternativa "a" - caso tivessem. 

Alternativa "c" - quando se fizer. 

Alternativa "d" - acusariam ou ve-
nham. 

Alternativa "e" - resistirá. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A prefeitura municipal, através da 
Secretaria de Assistência Social, pro
move a Campanha Imposto de Ren
da Solidário, projeto cujo objetivo é, 
através de doação do imposto de ren
da devido, ajudar a financiar projetos 
de defesa e promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes de Chapadão 
do Sul. 

A ideia é que todos que gueiram 
participar direcionem parte do valor 
devido ao Fundo Municipal dos Direi
tos da Infância e Adolescência (FMD
CAl e assim participem da Campa
nha. A doação, estabelecida pela Lei 
n. 8.069/90, é simples, não traz ônus 

, 
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a quem colabora e os valores doados 
são abatidos do imposto de renda 
devido. O valor destinado ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, respeitados os limi
tes legais, é integralmente deduzido 
do IR devido na declaração anual ou 
acrescido ao IR a restituir. Quem qui
ser contribuir deve procurar um escri
tório de contabilidade e solicitar que 
seu imposto de renda seja destinado 
ao FMDCA de Chapadão do Sul. 

A doação pode ser dirigida a um 
projeto de escolha do doador, desde 
que esteja inscrito no CMDCA- Conse
lho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente, que analisará e apro
vará o repasse do recurso e posterior
mente fiscalizará sua execução. 

(Adaptado de: <http://www.ocor
reionews.com.br>. Acesso em: 79 mar. 
2074.) 

03. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) No 
desenvolvimento da argumentação do tex
to, o modo e tempo verbais são usados para 
indicar uma possibilidade, uma hipótese em 

a) "ajudar a financiar". 

b) "queiram participar". 

c) "são abatidos". 

d) "deve procurar". 

e) "analisará e aprovará". 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Queiram 
participar nos remete à ideia de hipótese por 
estar conjugado no futuro do pretérito do 
indicativo. Dica: Tempos que indicam hipó
tese, condição: futuro do pretérito do indica
tivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. São 
tempos condicionais. 

Alternativa "a" - Verbos no infinitivo 
não indicam tempo ou hipótese, pois se trata 
de formas nominais. 

Alternativa "c" - O presente do indicati
vo refere-se à ação certa e habitual (no caso). 

Alternativa "d" - O presente do indicati
vo refere-se à ação certa e habitual (no caso). 

Alternativa "e" - O futuro de presente 
do indicativo refere-se à ação futura certa. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) Pelos últimos mil anos, dos 
manuscritos aos incunábulos e aos 
impressos a laser, os Ih'ros têm sido 

chamados de livros. Nunca precisa
ram de adjetivos para distingui-los 
dos astrolábios, das guilhotinas ou 
das cenouras. Quando se dizia "livro", 

todos entendiam um objeto de peso e 
volume, composto de folhas encader
nadas, protegidas por papelão ou 
couro, nas quais se gra~'avam a tinta 
palavras ou imagens. ( .. .J 

04. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) /I, construção des
tacada que, devido ao tempo e modo verbais 
empregados, expressa fato iniciado no pas
sado e que se prolonga até o momento em 
que se fala é: 

a) Com sorte, os livros continuarão "físicos". 

b) ... todos entendiam um objeto de peso e 
volume, composto de folhas encaderna
das, protegidas por papelão ou couro. 

c) Foi nelas que leitores e escritores apren
deram a se encontrar e trocar ideias. 

d) ... Ieitores e escritores aprenderam a se 
encontrar. 

e) Pelos últimos mil anos, dos manuscritos 
aos incunábulos e aos impressos a laser, 
os livros têm sido chamados de livros. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - O pri
meiro passo é transpor a oração da voz passi
va analítica (ser + particípio) para a voz ativa. 
Por quê? Simplesmente para se ter a noção 
exata do tempo verbal, já que existem dois 
verbos (tempo composto): Têm chamado os 
livros de livros. 
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Tempo: Pretérito Perfeito Composto 
do Indicativo - formação de locução verbal 
com o auxiliar ter ou haver no presente do 
indicativo e o principal no particípio, indi
cando fato que tem ocorrido com frequência 
ultimamente. Exemplo: tem (têm) chamado. 
Em outras palavras: expressa fato iniciado no 
passado e que se prolonga até o momento 
em que se fala, porque ainda são chamados. 

Alternativa "a" - Continuarão está con
jugado no futuro do presente do indicativo 
e se refere à ação futura certa, algo que real
mente acontecerá. O grande perigo da alter
nativa é o emprego do verbo continuar, mas 
perceba que a questão exige tempo e modo 
e não semântica. 

Alternativa "b" - Fica claro que se refere 
à ação passada ao voltar ao trecho em que foi 
mencionado. Os advérbios marcam ação que 
já ocorreram, embora o pretérito imperfeito 
do indicativo nos remeta a algo que ainda 
possa estar acontecendo: Pelos últimos mil 
anos; Nunca precisaram de adjetivos. Através 
do contexto fica claro que nem todos enten
dem mais livro com as características men
cionadas. Por eliminação, descobrimos que 
não pode ser a alternativa correta. 

Alternativa "c" - O pretérito perfeito do 
indicativo (foi) sugere ação passada e conclu
ída, isto é, não está em curso. 

Alternativa "d" - O pretérito perfeito 
do indicativo (aprenderam) sugere ação pas
sada e concluída. O mesmo que ocorreu na 
alternativa anterior. 

05. (FCC - Analista Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 2/2014) Na passagem da 
voz ativa para a passiva, NÃO houve a devida 
correspondência quanto ao tempo verbal na 
seguinte construção: 

a) Será que ele apreciará tais formas ditato
riais? = SerC§ que tais fórmulas ditatoriais 
serão apreciadas por ele? 

b) Haveremos de enfrentar esse e outros de
safios = Esse e outros desafios haverão de 
ser enfrentados por nós. 

c) A questão de gosto dispensaria as razões 
= As razões teriam sido dispensadas pela 
questão de gosto. 

d) O autoritarismo apagava as diferenças re
ais = As diferenças reais eram apagadas 
pelo autoritarismo. 

e) Os acomodados têm proclamado a servi
dão ao capricho = A servidão ao capricho 
tem sido proclamada pelos acomodados. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Olhe a 
FCC mudando a forma de exigir voz verbal. O 
verbo da ativa está no futuro do pretérito do 
indicativo e o verbo ser na passiva deveria ser 
seriam dispensadas. Outro detalhe: se há um 
verbo na ativa, teremos dois na passiva. Fixe: 
só se acrescenta o verbo ser. 

Alternativa "a" - Verbos no futuro do 
presente do indicativo. 

Alternativa "b" - Verbos no futuro do 
presente do indicativo. 

Alternativa "d" - Verbos no pretérito im
perfeito do indicativo. 

Alternativa "e" - Verbos no presente do 
indicativo. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Uma legislação que tenha hoje 
70 anos de vigência entrou em vi
gor muito antes do lançamento do 
primeiro computador pessoal e do 
início da histórica revolução imposta 

pela tecnologia digital. Isso não seria 
problema se esse não fosse o caso da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). destinada a regular um dos uni
versos mais impactados por esta re
volução, o das relações trabalhistas. 

Instituída por Getúlio Vargas para 
outro Brasil - ainda agrário, com in
dústria e serviços incipientes -, a CLT 
tem sido defendida por sindicatos em 
nome da "preservação dos direitos do 
trabalhador!'. 
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Na vida real, longe das ideolo
gias, a CLT, em função dos custos que 

impõe ao empregador, é, na verdade, 

eficiente instrumento de precarização 
do prÓprio trabalhador. 

O Globo, Editorial, 22/8/2073 
(com adaptações). 

06. (Cespe - Técnico - MPUl2013) O empre
go do subjuntivo em "que tenha" confere à 
informação um caráter hipotético. 

( ) Certo () Errado 

,'Ci)MENTÁÍUOS 
, . 

Certo - O modo subjuntivo possui cará
ter hipotético, duvidoso = que talvez tenha 
70 anos. 

Vale relembrar o sentido dos demais mo
dos: indicativo: certeza; imperativo: ordem 
ou desejo. 

07. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal- Campinas/SP) Leia o trecho abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa que pre
enche Correta e respectivamente as lacunas. 

O diretor ______ e _______ _ 

a discussão entre os funcionários, que 
foram dispensados. Contudo, um deles 
________ seu emprego. 

a) interviu/ conteu/ reaviu 

b) interveio/ conteve/ reouve 

c} interveio/ conteve/ reaviu 

d) interviu/ conteu/ reouve 

e) interviu/ conteve/ reviu 

Alternativa correta: letra "b" - Intervir 
é conjugado como o verbo VIR = veio - inter
veio. Eliminadas alternativas a, de e. 

Conter é conjugado como o verbo TER = 
teve - conteve. Nenhuma eliminada. 

Reaver é conjugado como o verbo HAVER 
= houve - reouve. Eliminada a alternativa 
c. 

VERBO 

08. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013 ) Essa linguagem 
musical é o elemento comum a compositores 
de uma determinada escola ou época. 

.. , embora ~ fácil aos que estão fami
liarizados com a linguagem do período 
distingui-los. 

Os verbos que estão conjugados na ter
ceira pessoa do singular e nos mesmos 
tempos e modos em que o verbo "ser" 
aparece grifado nas frases acima são, res
pectivamente: 

a) faz - faça 

b} tem - tivesse 

c} pôde - puder 

d} deixe - deixou 

e} saía - saia 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" 

Essa linguagem é: verbo no presente do 
indicativo = ação habitual, ou que acon
tece na hora da fala ou da escrita; 

... embora seja: verbo no presente do 
subjuntivo = ação duvidosa, hipotética. 

Na alternativa a: faz está no presente do 
indicativo e faça, no presente do subjuntivo. 

Alternativa "b" - O segundo verbo está 
no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Alternativa "c" - Pôde: pretérito perfeito 
do indiia'tivo; puder: futuro do subjuntivo. 

Alternativa "d" - Deixe: presente do 
subjuntivo; deixou: pretérito perfeito do in
dicativo. 

Alternativa "e" - Saía: pretérito imper
feito do indicativo; saia: presente do subjun
tivo. 

09. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa con
tendo a frase do texto na qual a expressão 
verbal destacada exprime possibilidade. 
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a) ... o cientista Theodor Nelson sonhava 
com um sistema capaz de disponibilizar 
um grande número de obras literárias ... 

b) Funcionando como um imenso sistema 
de informação e arquivamento, o hiper
texto deveria ser um enorme arquivo 

virtual. 

c) Isso acarreta uma textualidade que fun
ciona por associação, e não mais por 
sequências fixas previamente estabeleci

das. 

d) Desde o surgimento da ideia de hipertex
to, esse conceito está ligado a uma nova 
concepção de textual idade ... 

e) Criou, então, o "Xanadu", um projeto pa
ra disponibilizar toda a literatura do mun
do ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Deveria: futu
ro do pretérito do indicativo = tempo condi
cionai, ou seja, é uma possibilidade. 

Alternativa "a" - Infinitivo: não indica 

tempo. 

Alternativa "c" - Presente do indicativo: 

hábito. 

Alternativa "d" - Presente do indicativo: 

hábito. 

Alternativa "e" - Pretérito perfeito do 
indicativo: ação concluída, terminada. 

10. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que todos os verbos estão empregados de 
acordo com a norma-padrão. 

a) Enviaram o texto, para que o revíssemos 
antes da impressão definitiva. 

b) Não haverá prova do crime se o réu se 

manter em silêncio. 

c) Vão pagar horas-extras aos que se dispo
rem a trabalhar no feriado. 

d) Ficarão surpresos quando o verem com a 
toga ... 

e) Se você quer a promoção, é necessário 
que a requera a seu superior. 

COMENTÁRIOS 

Alterriativa "a": correta - Rever = ver: 

revíssemos. 

Alternativa "b" - Manter = ter: manti
vesse. 

Alternativa "c" - Dispor = por: dispuse

rem. 
Alternativa "d" - Ver no futuro do sub

juntivo = virem. 

Alternativa "e" - Requerer = requeira. 

11. (FCC - Analista Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 15/2013) Todos os dias, 
acompanhamos na televisão, nos jornais e re
vistas as catástrofes climáticas e as mudanças 
que estão ocorrendo, rapidamente, no clima 
mundial. 

Trocando o verbo acompanhamos por 
acompanhávamos, a frase acima fica re
escrita corretamente na voz passiva ana
lítica em: 

a) Todos os dias, foram acompanhadas pe
la televisão as catástrofes climáticas e as 
mudanças que têm ocorrido, rapidamen
te, no clima mundial. 

b) Todos os dias, acompanham-se pela te
levisão as catástrofes climáticas e as mu
danças que estavam ocorrendo, rapida
mente, no clima mundial. 

c) Todos os dias, eram acompanhadas pela 
televisão as catástrofes climáticas e as 
mudanças que estavam ocorrendo, rapi
damente, no clima mundial. 

d) Todos os dias, são acompanhadas pela 
televisão as catástrofes climáticas e as 
mudanças que ocorrem, rapidamente, 
no clima mundial. 

e) Catástrofes climáticas e as mudanças que 
ocorrem, rapidamente, no clima mundial. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - E a "Fun
dação Cuidado Comigo" tenta, mais uma vez, 
complicar a vida do concurseiro, mas não vou 
deixar isso acontecer. 

I 
I • 
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Pede para alterar o verbo no presente do 
indicativo para pretérito imperfeito do indi
cativo; 

Transpor a oração de voz ativa para voz 
passiva analítica (ser + particípio). 

Resultado: as catástrofes climáticas e as 
mudanças eram (pretérito imperfeito) acom
panhadas (particípio). 

Alternativa "a" - O verbo ser não pode 
estar no pretérito perfeito do indicativo -
ação concluída. 

Alternativa "b" - A oração está na voz 
passiva sintética (verbo + se). 

Alternativa "d" - O verbo ser permanece 
no presente do indicativo. 

Alternativa "e" - Voz ativa e falta infor
mação. 

12. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
Fom01 uma geração de bons meninos. 

O verbo empregado nos mesmos tempo 
e modo que o grifado acima está em: 

a) Nos anos de 1970 e 80 ainda surgiram he
róis interessantes ... 

b) Os heróis eram o exemplo máximo de 
bravura, doação pessoal e virtude. 

c) Atualmente não sei. 

d) Gibis abasteciam de ética o vasto campo 
da fantasia infantil ... 

e) ... mas alguns parecem cheios de rancor ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - Fomos e 
surgiram estão no pretérito perfeito do indi
cativo e se referem a ações concluídas, termi
nadas. 

Alternativa "b" - Pretérito imperfeito do 
indicativo: ação prolongada. 

Alternativa "c" - Presente do indicativo. 

Alternativa "d" - Pretérito imperfeito do 
indicativo. 

Alternativa "e" - Presente do indicativo. 

VERBO 

13. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
... justamente onde funcionavam as princi
pais repartições públicas da Colônia. 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e 
modo em que se encontra o grifado aci
ma está em: 

a) O tráfico negreiro, por si só, era um dos 
setores mais dinãmicos da economia. 

b) O Valongo deixou de ser porto negreiro 
em 1831... 

c) Os historiadores estimam ... 

d) ... a prefeitura pôs em Execução uma am
pla reforma da decadente zona portuá
ria. 

e) ... os burocratas come';aram a ficar per
turbados ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - Funcio

navam e era estão no pretérito imperfeito 
do indicativo e nos transmite a ideia de ação 
contínua, prolongada. 

Alternativa "b" - Pretérito perfeito do 
indicativo, ação concluída. 

Alternativa "c" - Presente do indicativo, 
ação habitual que acontece no momento da 
fala ou da escrita. 

Alternativa "d" - Presente do indicativo. 

Alternativa "e" - Pretérito perfeito do 
indicativo. 

14. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
O verbo que NÃO admite transposição para a 
voz passiva está em: 

a) ... a República aterrou êquela zona ... 

b) O Cais do Valongo ficava longe da vista 
dos cariocas ... 

c) ... a prefeitura pôs em Execução uma am
pla reforma ... 

d) ... uma equipe de pesquisadores do Mu
seu Nacional encontrou o piso do Cais do 
Valongo. 

e) ... e a cobriu com ruas e praças . 
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COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Admi
tem voz passiva os verbos que exigem objeto 
direto como complemento, ou seja, verbo 
transitivo direto ou verbo transitivo direto e 
indireto. O verbo ficar é intransitivo seguido 
de adjunto adverbial de lugar e não admite 
voz passiva. 

Alternativa "a" - V.T.D. == foi aterrada. 

16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) Na frase -... os níveis de 
pessoas sem emprego estão apresentando 
quedas sucessivas de 2005 para cá. -, a locu
ção verbal em destaque expressa ação 

a) concluída. 

b) hipotética. 

c) futura. 

d) atemporal. 

Alternativa "c" - V.T.D. == foi posta. e) contínua. 

Alternativa "d" - V.T.D. == foi encontrado. COMENTÁRIOS 

Alternativa "e" - V.T.D. == foi coberta. 

15. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
Está adequada a flexão de todos os verbos da 
frase: 

a) É possível que ele requera imediatamen
te sua aposentadoria; otimista, espera 
que o pedido não lhe seja denegado. 

b) O autor estaria disposto a trabalhar no 
que lhe c01viesse, depois de aposenta
do, para assim imunizar- se contra os ma
les do ócio. 

c) Se o autor manter com disciplina o côm
puto diário do que resta para aposentar
-se, fará contas pelos próximos seis me
ses e 28 dias. 

d) Se nos propormos a trabalhar depois de 
aposentados, evitaremos os males que 
costumam acometer os ociosos. 

e) Os que haverem de se aposentar proxi
mamente serão submissos a uma averi
guação, a fim de serem saldadas as dívi
das pendentes. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Convir é 
conjugado como o verbo VIR == convier. 

Alternativa "a" - Requeira. 

Alternativa "c" - Mantiver == ter .. 

Alternativa "d" - Propusermos == puser-
mos. 

Alternativa "e" - Houverem. 

Alternativa "e": correta- Contínua por
que estão apresentando remete à ideia de que 
podem ainda estar, reforçada por sucessivas. 

Alternativa "a" - Não é concluída, usaria 
pretérito perfeito do indicativo. 

Alternativa "b" - Não é hipotética por
que não se baseia em hipótese e não há du
vida. 

Alternativa "c"- Não é futura e sim pre
sente: estão apresentando. 

Alternativa "d"- A frase determina o 
tempo de 2005 para cá. 

CHARGE 
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17. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJM-SP/2011) No contexto, a correlação 
expressa pelos verbos destacados na frase -
Se o fizesse não teria coragem de me olhar no 
espelho. - indica 

a) hipótese sobre a consequência de men
tir. 

b) necessidade de comunicar-se sem enga
nar. 

d) puderchegara30%. 

e) pudera chegar a 30%. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta- Tempo corre
to: poderá. O futuro do presente do indicati
vo possui ideia de fato certo no futuro. Dica: 
pense em amanhã. 

Alternativa "a" - presente do indicativo. 

c) certeza acerca de ser desnecessária a Alternativa "b" - presente do subjunti-
mentira. vo, não faz sentido. 

d) dúvida em relação àquilo que motiva a 
mentira. 

e) negação de que a mentira seja viável. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta- O verbo fizesse 

(pret. imperf. do subjuntivo) indica uma con
dição hipotética e a sua consequência. 

Dica 

Lembre-se de se ria == pretérito imperfei
to do subjuntivo (fizesse) + futuro do pretéri
to do indicativo (teria): tempos condicionais. 

Alternativa "b" - Não afirma necessida
de de comunicar-se. 

Alternativa "c"- Não diz que a mentira é 
desnecessária, apenas traz má consequência. 

Alternativa "d"- Não demonstra dúvida. 

Alternativa "e"- Não nega nem afirma a 
viabilidade da mentira. 

18. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2011) Assinale a alternativa em 
que a locução verbal do trecho - Segundo 
especialistas, a taxa de reciclagem poderia 
chegar a 30%. - está reescrita correta~ente, 
no futuro do presente do modo indicativo. 

a) pode chegar a 30%. 

b) possa chegar a 30%. 

Alternativa "d" - futuro do subjuntivo 
não faz sentido. 

Alternativa "e" - Não faz sentido, preté
rito mais que perfeito. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) Antes, os quase cem tribunais do 

país funcionavam sem nenhuma coorde

nação, e pouco - às vezes, nada - se sa

bia sobre eles. Não havia certeza sequer a 

respeito do total de 19 processos, juízes e 
recursos. A partir da elaboração de relató

rios como o Justiça em Números, o CNJ pô

de, por exemplo, criar metas para desatar 

os nós da justiça brasileira. Uma delas, de 

2009, previa o julgamento de todos os pro

cessos distribuídos antes de 2006. Identifi
cariÍm-se quase 4,5 milhões de ca;;s; 90% 

deles já foram julgados. 

Folha de S.Paulo, Editorial, 7/4/2013 

(com adaptações). 

19. (Cespe - Técnico - Administração -
MPUJ2013) A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e dasideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

Prejudica-se a correção gramatical do 
texto ao se substituir "Identificaram-se" 
por Foram identificados. 
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COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) 

Dica 

1) Voz passiva analítica: verbo ser + 
particípio 

2) Voz passiva sintética: verbo transiti
vo direto ou transitivo direto e indireto + 
se (pronome apassivador) .r 

No texto: 

Identificaram-se 4,5 milhões de casos. 

V.T.D. + SE '" V.P. .. 
sujeito 

Transpondo para a passiva analítica: 

4,5 milhões de casos foram identificados. 

SER + particípio 

TEXTOPARAA 

PRÓXIMA QUESTÃO 

As eleições no Brasil mobilizam os veí

culos de informação também pelo anedo
tário que produzem. Curiosamente, a pre

sença crescente de indígenas no processo 

eleitoral nos é transmitida exatamente 

nesse registro. 

20. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Com relação a aspectos linguísticos 
do trecho, julgue o item a seguir. 

O trecho "a presença crescente de indí
genas no processo eleitoral nos é trans
mitida" é equivalente, semanticamente, 
a transmitem a nós a presença crescente 
dos índios no processo eleitoral, enuncia
do que respeita as normas gramaticais e 
mantém a coerência do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (x) - Questão anu
lada pela banca, analisemos: a forma ~ 
transmitida indica que a oração encontra-se 
na voz passiva analítica e não há referência 
do agente da passiva. Não havendo o agen
te da ação, ao transpor a oração para a voz 
ativa, o verbo deve ficar no plural, indicando 
indeterminação do sujeito, pois não se sabe 
quem a transmite. Assim sendo, o item está 
correto. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Para além desse anedotário há, de fa
to, muito que refletirmos. Afinal, os mais 
diversos povos indígenas estão lidando 
com as grandes instituições da sociedade 
branca e com processos políticos perten
centes a uma gramática social e simbóli
ca que lhes é absolutamente estranha, ao 
menos na maneira como estamos acostu
mados a pensar. 

21. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Com relação a aspectos linguísti
cos do trecho, julgue o item a seguir. 

A locução verbal "estão lidando" poderia 
ser substituída pela forma verbal lidam, 
sem prejuízo da correção gramatical ou 
do sentido do texto. 

) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - É necessária 
muita atenção, pois dois itens devem ser 
analisados: a correção gramatical e a semân
tica. Normalmente, em questões desse tipo, 
há peguinha. Ao substituir, não ocorre pre
juízo na correção gramatical, mas o sentido 
é alterado, ou seja, semanticamente ocorre 
alteração. Por isso o item é considerado in
correto. 

" I 
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TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

OBSERVAÇÕES SOBRE O DIREI
TO DE PUNIR 

( ... ) O que é certo, na questão da 
punição, é que determinadas insti
tuições, em dada época, sentindo- se 
ameaçadas em sua solidez com a 
perpetração de determinados atos, 
cam mão de ferro taxa-os como 
puníveis, muitas vezes nesses atos 
não há nem a sombra de um delito 
natural: essas instituições querem 
apenas se defender. Outra humani
dade falaria antes em "direito de se 
defender'~ direito de lutar, de deixar 
de comparecer ao campo de guerra 
a instituição velha e nova. Porque o 
crime significa um ataque a determi
nada instituição vigente, em grande 
parte das vezes, e se não fosse pu
nido representaria a derrocada des
sa instituição e o estabelecimento 
duma nova. Processar-se-ia, pois, 
uma evolução mais rápida e vio
lenta, de resultados provavelmente 
maus, tendo-se em vista a frequente 
anormalidade do criminoso. A so
ciedade, porém, mais sabiamente, 
prefere falar num "direito de punir", 
força unilateral, garantidora de uma 
boa defesa contra o ataque à sua 
estabilidade. Uma hipótese quanto 
ao surgimento e evolução do direi
to de punir. De início, não existiam 
direitos, mas poderes. Desde que o 
homem pôde vingar a ofensa a ele 
dirigida e verificou que tal vingança 
o satisfazia e atemorizava a reinci
dência, deixou de exercer sua força 
perante uma força maior. No entan
to, como acontece muitas vezes no 
domínio biológico, a reação - vin
gança - começou a ultrapassar de 
muito a ação - ofensa - que a provo
cara. Os fracos uniram-se: e é então 
que começa propriamente o plano, 
isto é, a incursão do consciente e do 

raciocínio no mecanismo social, ou 
melhor, é aí que começa a socieda
de propriamente dita. Fracos unidos 
não deixam de constituir uma for
ça. E os fracos, os primeiros ladinos 
e sofistas, os primeiros inteligentes 
da história da humanidade, subme
teram aquelas relações, até então 
naturais, biológicas e necessárias, 
ao domínio do pensamento. Surgiu, 
como defesa, a ideia de que, embora 
não tivessem força, tinham direitos, 
fundados nas noções de Justiça, Ca
ridade, Igualdade e Dever.(. .. ) 

LlSPECTOR, C1arice. Outros escritos. Rio de 

Janeiro: Roeco, 2005. p. 45-46. (Adaptado) . 

22. (UEG - Delegado de Polícia - GO/2013) 
Na frase "[o homem] deixou de exercer sua 
força perante uma força maior", há o seg uin
te pressuposto acionado linguisticamente 
pelo verbo "deixar": 

a) No passado, o homem exerceu sua força 
,perante uma força maicr. 

b) O homem é por natureza um ser que 
procura impor-se pela força física. 

c) O homem esperto sabe que pode exer
cer sua força perante o mais fraco, 

d) Nos dias atuais, o homem busca várias 
formas de exercer seu poder sobre os 
demais. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Se ele deixou 
de exercer sua força perante uma força 
maior, significa que anteriormente ele 
exerceu. 

Alternativa "b": Não há relação com o 
verbo destacado, muito menos com força 
física. 

Alternativa "c": Não há comparação, 
apenas ideia de tempo. 

Alternativa "d": Sem relação com o ver
bo destacado. 
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23. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) No 
trecho "Prestaç5es que 'CAIBAM no bolso"', 
o verbo em caixa alta remete à questão da 
flexão dos verbos irregulares em português. 
Considerando-se esse fato da língua, em sua 
modalidade culta, pode-se afirmar que há 
flexão verbal INCORRETA na frase: 

a) Contenham-se em seus hábitos de con
sumo, para que não venham a arrepen
der-se mais tarde. 

b) Os jovens contravieram às minhas or
dens e fizeram dívidas impagáveis. 

c) Se tu te dispuseres a educar-te em re
lação ao hábito de consumo, eu posso 
ajudar-te. 

d) Se veres algum jovem consumindo exa
geradamente, aconselha-o a moderar
-se. 

e) Couberam aos jovens as tarefas mais "in
digestas": comprar roupas e calçados. 

CO~fENTAiuos 

Resposta correta: (O) - A flexão do ver
bo ver na segunda do singular do futuro do 
subjuntivo é vires: se tu vires. 

Alternativa "a": o verbo conter está 
corretamente flexionado na terceira pessoa 
do plural do presente do subjuntivo. É con
jugado como o verbo ter: tenham I conte
nham. 

Alternativa "b": o verbo contravir é 
conjugado com:) o verbo vir e está correta
mente flexionado na terceira pessoa do plu
ral do pretérito perfeito do modo indicativo 
- eles vieraml e:es contravieram. 

Alternativa "c": o verbo dispor é cone 
jugado como o verbo pôr. A sua flexão está 
aqui correta na segunda pessoa do singular 
do futuro do subjuntivo - se tu puseres (ver
bo pôr) I se tu te dispuseres (verbo dispor). 

Alternativa "e": a flexão do verbo ca
ber está correta, dada a sua irregularidade, 
no pretérito perfeito do modo indicativo 

- coube - coubeste - coube - coubemos -
coubestes - couberam. 

24. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Boa Vista-RR/2012 - AJURI) Assinale a 
alternativa em que há erro na flexão da for
ma verbal destacada: 

a) O conciliador propôs uma trégua e nós 
aceitamos. I Se o conciliador propuser 
uma trégua, nós aceitaremos. 

b) O facilitador do SEBRAE previu a falên
cia da empresa e alertou os sócios. I Se o 
facilitador previr a falência da empresa, 
alertará os sócios. 

c) O ônibus proveio do interior e provocou 
um acidente. I Se o ônibus provier do in
terior, provocará um acidente. 

d) O procurador interveio na discussão e 
evitou a briga. I Se o juiz ~ na dis
cussão, evitará a briga. 

. COMENTÁRIO.S 

Resposta correta: (O) 

Nota da autora: Nas alternativas A, B, 
C os verbos prever, propor, provir estão fle
xionados corretamente como os verbos ver, 
por, vir (respectivamente) dos quais são de
rivados. 

Alternativa "d": Se o juiz intervir = erro. 
O verbo intervir é derivado do verbo vir, 
devendo ser flexionado como este no futu
ro do subjuntivo: vier - intervier = Se o juiz 
intervier. O mesmo verbo intervir, na oração 
anterior, está flexionado corretamente: in
terveio - pretérito perfeito do indicativo. 

25. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) ... aquelas que um obser
vador pode vislumbrar a partir do Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói... 

Transpondo-se a frase acima para a voz 
passiva, a forma verbal resultante será: 

a) pode-se vislumbrar. 
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b) podem vislumbrar. 

c) pode ser vislumbrado. 

d) vislumbra-se. 

e) podem ser vislumbradas 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) 

Nota da autora: apenas admitem voz 
passiva os verbos que pedem como comple
mento o objeto direto, ou seja, verbos transi
tivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. 

Dica: 

Para passar uma 
oração da voz ativa Para passar 

para a passiva analítica. da passiva para a ativa, 
acrescenta-se o verbo retira-se o verbo SER. 

SER. 

aquelas que um aquelas que podem 
observador pode ser vislumbradas por 

vislumbrar um observador. 

a objeto direto da voz 
o sujeito da ativa passa 

ativa passa a ser sujeito 
a agente da passiva. 

paciente na passiva 

Alternativa "a": Como não cita no enun
ciado voz passiva analítica (ser + particípio) 
ou sintética (V.T.D. ou V.T.D.1. + se), poderia 
acrescentar o se (pronome apassivador), mas 
a concordância está errada. Deveria ser: po
dem-se vislumbrar. 

Alternativa "b": Voz ativa - apenas alte
ra o sujeito. 

Alternativa "c": Concordância errada. 

Alternativa "d": Além de a concordância 
estar errada, falta verbo. 

26. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) Assim pensava o maior 
'arquiteto e mais invocado sonhador do Bra
sil. O verbo empregado nos mesmos tempo 
e modo que o verbo grifado acima está em: 

a) .. ' Niemeyer tinha "as montanhas do Rio 
dentro dos olhos" ... 

b) .. ' este continua desprotegido, entregue à 

sorte que o destino ... 

c) Houve um sonho monumental... 

d) ... descolara-se dela, na companhia de 
seu líder, em 1990. 

e) .. , com que a vida seja mais justa. 

COMENTARIOS 

Resposta correta: (A) - Pensava e ti
nha: pretérito imperfeito do indicativo = 
ações contínuas, prolongadas. 

Alternativa "b"; Continua: presente do 
indicativo = ação que ocorre no ato da falai 
escrita. Indica hábito. 

Alternativa "c": Houve: pretérito perfei
to do indicativo = ação concluída. 

Alternativa "d"; Descolara: pretérito 
mais que perfeito do indicativo = ação pas
sada em relação à ação (outra) também pas
sada. 

Alternativa "eu: Seja: presente do sub
juntivo = ação hipotética, duvidosa. 

27. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária
TRT 1/2013) É exemplo de construçâo na voz 
passiva o segmento sublinhado na seguinte 
frase: 

/' 

a) Ainda ontem fui tomado de risos ao ler 
um trechinho de crônica. 

b) A Solange toma especial cuidado com a 
escolha dos vocábulos. 

c) D. Glorinha e sua filha não partilham do 
mesmo gosto pelo requinte verbal. 

d) O enrubescimento da mãe revelou seu 
desconforto diante da observação da fi
lha. 

e) Lembro-me de uma visita que recebe
mos em casa, há muito tempo. 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Duas opções pa
ra haver voz passiva: 

1) Analítica: ser + particípio 

2) Sintética: V.T.D ou V.T.D.I. + se 

Alternativa "a": Fui tomado'" ser + par
ticípio. 

Alternativa "b": Voz ativa. 

Alternativa "c": Voz ativa. 

Alternativa "d": Voz ativa. 

Alternativa "e": Voz ativa. 

28. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) ... e perca o contato com 
as mudanças em seu ambientede negócios. 

O verbo empregado nos mesmos tempo 
e modo que averbo grifado acima está 
em: 

a) ... modelos de gestão de carreira que faci
litem os processos ... 

b) Alguns observadores batizaram o pro
cesso de "juniorização". 

c) ... menos de 40% das organizações pes
quisadas reconhecem que ... 

d) ... e uma horda juvenil se estabeleceu. 

e) ... a juniorização segue na contramão da 
demogra!ia. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Que eu perca, 
que tu percas, que ele perca: presente do 
subjuntivo, ação duvidosa, hipotética. O 
mesmo ocorre com facilitem: que eu facilite, 
que ele facilite ... que eles facilitem. 

Alternativa "b": Pretérito perfeito do in
dicativo: ação concluída. 

Alternativa "c": Presente do indicativo: 
ação certa, habitual. 

Alternativa "d": Pretérito perfeito do in
dicativo: ação concluída. 

Alternativa "e": Presente do indicativo: 
ação certa, habitual. 

29. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) A juniorização[ ... ] põe 
em risco o futuro das companhias. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

A transposição da frase acíma para 
a voz passiva terá como resultado a for
ma verbal: 

foram postas. 

são postas. 

foi posto. 

põem-se. 

é posto. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Encontrar o obje
to direto: o futuro das companhias; acrescen
tar o verbo ser no mesmo tempo do verbo 
principal da voz ativa: é (presente) e colocar o 
verbo principal da ativa no particípio: posto. 

Alternativa "a": Concordância e tempo 
errados. 

Alternativa "b": Concordância errada. 

Alternativa "c": Tempo errado. 

Alternativa "d": Passou da ativa para a 
passiva sintética (+se) e a concordância está 
errada. 

30. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013)Os verbos de ambas as 
frases estão empregados nos mesmos tempo 
e modo: 

a) ... que até o ano de 1933 ostentou a con
dição de capital do Estado ... I . .. as lendas 
sobre os escravos que os construíram ... 

b) Lendas que provocavam a imaginação 
das crianças . ../. .. a aparente simplicidade 
que caracteriza a sua obra poética. 

L.. o I 

c) ... a cidade atingiu o auge durante o sécu
lo XVIII. I . .. que ainda hoje conserva ... 

d) Esses mesmos muros de pedra que ali

mentaram as lendas ... I . .. juntamente 
com os outros casos que os mais velhos 
contavam ... 

e) ... surgiu das povoações fundadas, em 

1926, pelo explorador paulista Bartolo
meu Bueno, o !ilho./ ... é um fato psicoló
gico que ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Ostentou e cons

truíram estão no pretérito perfeito do indica
tivo. 

Alternativa "b": Provocavam: pretérito 
imperfeito do indicativo; caracteriza: presen
te do indicativo. 

Alternativa "c": Atingiu: pretérito perfei

to do indicativo; conserva: presente do indi
cativo. 

Alternativa "d": Alimentaram: pretérito 

perfeito do indicativo; contavam: pretérito 
imperfeito do indicativo. 

Alternativa "e": Surgiu: pretérito perfei
to do indicativo; é: presente do indicativo. 

31. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013)A frase que NÃO admite 
transposição para a voz passiva é: 

a) Em seus poemas encontramos o estilo 
oral desses "casos" ... 

b) A cidade de Goiás [. .. ] surgiu das povoa

ções ... 

c) ... que alimentaram as lendas sobre os es

cravos ... 

d) Lendas que provocavam a imaginação 

das crianças ... 

e) ... a cidade atingiu o auge durante o sécu
lo XVIII. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (B) - Admitem trans
posição para a voz passiva apenas os verbos 
transitivos diretos e transitivos diretos e in
diretos, porque é necessário o objeto direto: 
surgiu é verbo intransitivo. 

Alternativa "a": O estilo foi encontrado. 

Alternativa "c": As lendas foram alimen
tadas. 

Alternativa "d": A imaginação foi provo
cada. 

Alternativa "e": O auge foi atingido. 

32. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) Preenchem corretamen
te as lacunas dos versos abaixo, na ordem 
dada: 

Não te ( ____ ) destruir ... 

Ajuntando novas pedras 

E construindo novos poemas. 

L _______ } tua vida, sempre, sempre. 

L ______ } pedras( ... } 

(Cora Coralina. "Aninha e suas pedras': 

Op. cit., p.148) 

a) deixas - Recrie -Remove 

b) deixe - Recrie -Remova 

c) deixes - Recria -Remova 

d) deixes - Recria - Remove 

e) deixe - Recria -Remove 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) 

Nota da autora: Perceba que a autora 
utiliza o pronome te no início do poema. Já 
descobrimos que se trata da segunda pessoa 
do singular (tu). No imperativo afirmativo 
(ordem, desejo), retiramos do presente do in
dicativo menos o s. No imperativo negativo, 
acresçamos a negação ao verbo do presente 
do subjuntivo. Confira nas tal:elas: 
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presente do imperativo presente do imperativo 
indicativo afirmativo subjuntivo negativo 

Eu deixe 

Tu deixes não deixes 

Ele deixe 

Nós deixemos 

Vós deixeis 

Eles deixem 

Eliminadas alternativas a, b e e. 

presente do imperativo presente do imperativo 
i.ndicativo afirmativo subjuntivo negativo, 

Eu Recrio 

Tu Recrias (- s) recria 

Ele Recria 

Nós Recriamos 

Vós Recriais 

Eles Recriam 

presente do· imperativo presente do imperativo 
lndicati.vo .. afirmativo subjuntivo ... negativo 

Eu Removo 

Tu Removes (- s) remove 

Ele Remove 

Nós Removemos 

Vós Removeis 

Eles Removem 

Eliminada alternativa c. 
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33. (F CC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Preenchem correta
mente as lacunas do texto abaixo, na ordem 
dada: 

Diferentes tradições de estudos e pesqui
sas, não só em comunicação como em ou-
tras áreas disciplinares,. C ______ J possi-
bilitado a ampliação do desenvolvimento 
de trabalhos,sobretudo a partir de 1980, 
envolvendo análises sobre a interação 
entre recepção e comunicação. A questão 
não é nova e C ____ J sendo pesquisada 
desde o início do século, especialmente no 
que se. C _____ J às relações entre os veí-
culos de comunicação e o receptor. 

(Mauro Wilton de Sousa. "Recepção e co
municação: a busca do sujeito". Sujeito, o 
lado oculto do receptor. São Paulo: Bras;
/iense. 1995. p.13J 

a) têm - vêm - referem 

b) tem - vem - referem 

c) têm - vem - refere 

d) tem - vêm - refere 

e) têm - vem - referem 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) 

Nota da autora: Questão de verbo e 
concordância. Atente-se ao sujeito. 

O que tem possibilitado? Diferentes 
tradições têm possibilitado = sujeito 
plural: verbo no plural. Eliminadas alter
nativas b e d. 

A questão vem (o verbo vir - singular). 
Eliminada a. 

Referir + se = verbo transitivo indireto 
(refere-se a algo), logo deve permanecer 
no singular, pois o sujeito é indetermina
do. 

Dica: Apenas admitem plurai. ao lado do 
se, os verbos transitivos diretos ou transitivos 
diretos e indiretos por indicarem voz pàssiva 
(há sujeito). 

Leram-se os livros. 

V.T.D. + SE sujeito 

= Na passiva analítica: Os livros foram li
dos. 

34. «FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) Não acredito que muitas pes
soas sustentem nos dias de hoje uma versão 
tão forte da posição cartesiana ... 

O verbo empregado nos mesmos tempo 
e modo que o verbo grifado acima está 
em: 

a) ... certamente persiste como um paliati
vo ... 

b) ... e que apenas os homens gozam de 
"consciência" ... 

c) ... criatura alguma que não seja capaz 
de ... 

d) ... desde que os territórios reservados su
prissem suas necessidades corporais ... 

e) ... os nossos ancestrais racistas argumen
tavam que ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - Sustentem e 
seja: presente do subjuntivo. Indicam ações 
hipotéticas, duvidosas. 

Alternativa "a": Presente do indicativo. 

Alternativa "b": Presente do indicativo. 

Alternativa "d": Pretérito imperfeito do 
subjuntivo: tempo condicional. 

Alternativa "e": Pretérito imperfeito do 
indicativo: ação contínua, prolongada. 

3.5. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) ... desde que os territórios 
reservados suprissem suas necessidades cor
porais de alimento e segurança ... 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

A transposição da frase acima para a voz 
passiva terá como resultado a forma ver
bal: 

fossem supridas. 

forem supridos. 

fossem supridos. 

viessem a suprir. 

sejam supridas. 



COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Objeto direto: 
suas necessidades corporais; acrescenta-se o 
verbo ser no mesmo tempo do verbo princi
pal da voz ativa: fossem (atente-se sempre à 
concordância) - verbo no pretérito imperfei
to do subjuntivo; o verbo principal da ativa 
passa a particípio: supridas. Desde que suas 
necessidades corporais de alimento e segu
rança fossem supridas. 

Alternativa "b": Além de alterar o tem
po, a concordância do particípio está erraéÍa. 

Alternativa "c": Concordância do parti
cípio errada. 

Alternativa "d": Na transposição para 
a voz passiva, acrescenta-se apenas o verbo 
ser. 

Alternativa "e": Alterou o tempo verbal. 

36. (Fee - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) A frase que admite transposi
ção para a voz passiva é: 

a) ... gosto muito deste nome ... 

b) ... e depois desliza pelas entranhas do 
mar ... 

c) ... uma mulher que vive em Goiás ... 

d) ... passam as crianças e os miseráveis de 
hoje 

e) ... defende-os com espontânea opção ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Reforçando: 
apenas admite voz passiva se houver objeto 
direto na voz ativa. Defende-os = eles são de
fendidos. 

Alternativa "a": Transitivo indireto não 
admite voz passiva. 

Alternativa "b": Intransitivo não admite 
voz passiva. 

Alternativa "c": Intransitivo. 

Alternativa "d": Cuidado! Ordem inver
sa: As crianças e os miseráveis de hoje pas
sam = intransitivo. 

37. (Fee - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) Estão corretos o emprego e 
a flexão de todos os verbos da frase: 

a) Proseia com a antiga colega de turma há 
quase uma hora e não atina com o nome 
dela. 

b) É realmente espantoso como tudo pare
ce estar acontecendo exatamente como 
preveu. 

c) Ela requiz imediatamente os seus direi
tos, mas não encontrou quem lhe aten
desse. 

d) Se intervisse a favor do amigo, certa
mente acabaria por se indispor com o 
chefe. 

e) Antes mesmo que ouvisse a má notícia, 
de que estava certo, atera-se à parede 
para não cair. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Prosear signifi
ca conversar, no presente do indicativo: eu 
proseio, tu proseias, ele proseia, nós pro
seamos, vós proseais, eles proseiam. Ati
nar (descobrir, perceber ou entender (algo) 
usando o raciocínio, o tino), no presente do 
indicativo: eu atino, tu atinas, ele atina, nós 
atinamos, vós atinais, eles atinam. 

Alternativa "b": Prever no pretérito 
perfeito do indicativo é conjugado como o 
ver: previ, previste, previu, previmos, pre
vistes, previram .. 

Alternativa "c": Requerer não é conju
gado como o querer. No pretérito perfeito 
do indicativo: ela requereu. 

Alternativa "d": Intervir é conjugado 
como o verbo vir: se interviesse. 

Alternativa "e": Estaria e ateria no fu
turo do pretérito do indicativo (tempo con
dicionai utilizado junto com o pretérito im
perfeito do subjuntivo): ater-se-ia. Usa-se a 
mesóclise porque o verbo está no futuro. Há 
outras possíveis combinações. 

................................................................... 

38. (Fee - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) A frase em que se 
admite transposição para a voz passiva está 
em: 

a) Passava um pouco das 5 da tarde daque
la sexta- feira ... 

b) Em 8 de outubro de 2010 a terra tremeu 
como ... 

c) ... e sua equipe instalaram sismógrafos 
em Mara Rosa ... 

d) Mas nem todos concordam. 

e) ... a localização dos tremores não coinci
de com a desse conjunto de falhas ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (e) - Instalar é tran
sito direto e possui objeto direto: sismógra
fos foram instalados em Mara Rosa por sua 
equipe. 

Alternativa "a": Não há objeto direto, 
não há voz passiva. 

Alternativa "b": Intransitivo. 

Alternativa "d": Intransitivo - sem ob
jeto direto. 

, Alternativa "e": Não há objeto direto. 

39. (Fee - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Preenchem correta
mente as lacunas da frase acima, na ordem 
dada: 

A narrativa medieval descreve essa 
"doença do pensamento, do espírito" co-
mo um modo de obsessão que C ______ J 
o homem e a mulher, fazendo com que 
C ______ ) presos no desejo de estar um 

com o outro e atormentados quando não 
podem se encontrar. A estrutura ideal 
C ______ ) o amor impossível. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Ponde. Fo

lha de 5. Paulo, 17/02/2013) 

a) arrastaria -ficassem - suponha 

b) arrastava -ficam - supôs 

c) arraste -ficassem - suponha 

d) arrastaria -ficariam - s'Jpunha 

e) arrasta - fiquem - supõe 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Um modo de 
obsessão que arrasta: presente do indi
cativo, ação habitual; ~ fiquem: dúvida. 
Sujeito composto acompanhado de artigo: 
plural. A estrutura supõe: singular e verbo 
no presente do indicativo (hábito). 

Alternativa "a": Não cabe condição. 

Alternativa "b": Não cabe ação prolon
gada. 

Alternativa "c": Não é dúvida. 

Alternativa "d": Não cabe condição. 

40. (Fee - Analista Judiciário - Area Judi
ciária - TRE-SP/2012) Anêlisando-se aspec
tos sintáticos das frases, é correto afirmar 
queem 

a) Muitos se lembravam da alegria voraz 
com que foram disputadas as toneladas 
da vítima as formas verbais sublinhadas 
têm um mesmo sujeito. 

b) todos se empenhavam no lúcido objetivo 
comum configura-se um caso de inde
terminação do sujeito. 

c) uma tripulação de camelôs anunciava 
umas bugigangas a voz verbal é ativa, 
sendo umas bugigangas o objeto direto. 

d) eu jó podia recolher a minha aflição não 
há a possibilidade de transposição para 
outra voz verbal. 

e) Logo uma estatal, Ó céus o elemento su
blinhado exerce a função de adjunto ad
verbial de tempo. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (e) - Uma tripulação 
de camelôs = sujeito; anunciava = verbo 
transitivo direto (anunciava algo); umas bu
gigangas = objeto direto. Voz ativa, pois o 
sujeito pratica a ação. 
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Alternativa "a": Sujeito de lembravam: 
muitos; sujeito paciente de foram disputa
das: as toneladas de vítimas. 

Alternativa "b": Sujeito simples de 
empenhavam-se: todos. 

Alternativa "d": Podia recolher equiva
le a recolheria:= verbo transitivo direto. Para 
haver transposição da voz ativa para a passi
va, é necessário o objeto direto. Voz passiva 
analítica (acrescentando o verbo ser): a mi
nha aflição já podia ser recolhida por mim. 

Alternativa "e": Logo não está indican
do tempo, mas sim justamente, precisa
mente, exatamente. 

41. (FCC - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-SP/2012) Está inadequada 
a correlação entre tempos e modos verbais 
no seguinte caso: 

a) Muitos se lembrariam da alegria voraz 
com que eram disputadas as toneladas 
da vítima. 

b) Foi salva graças à religião ecológica que 
andava na moda e que por um momen
to estabelecera uma trégua entre todos. 

c) Um malvado sugere que se dê por perdi
da a batalha e comecemos logo a repar
tir os bifes. 

d) Depois de se haver debatido por três 
dias na areia da praia a jubarte acabara 
sendo salva por uma traineira que vinha 
socorrê-Ia. 

e) Já informado do salvamento da baleia, o 
cronista teve um sonho em que o animal 
lhe surgiu cem a força de um símbolo. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (D) - Depois de se ha
ver debatido: particípio passado:= ok; acaba
ra sendo salva: o salvamento teria ocorrido 
antes de ela ter se debatido. Errado! Primei
ro ela se debateu e depois foi salva. 

Alternativa "a": lembrariam:= futuro do 
pretérito do indicativo; eram := pretérito im
perfeito do indicativo. 

272 

Alternativa "b": foi := pretérito perfeito 
do indicativo; andava:= pretérito imperfeito 
do indicativo; estabelecera: pretérito mais 
que perfeito do indicativo. 

Alternativa "c": sugere := presente do 
indicativo; dê := presente do subjuntivo; co
mecemos:= presente do subjuntivo. 

Alternativa "e": teve e surgiu := pretéri
to perfeito do indicativo. 

42. (FCC- Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRE /CE/2012) As demandas, a 
tensão, a pressa da existência moderna per
turbam esse precioso repouso. 

Transpondo-se a frase acima para a voz 
passiva, a forma verbal resultante será: 

a) tem sido perturbado. 

b) são perturbadas. 

c) perturbam-no. 

d) perturbam-se. 

e) é perturbado. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) 

Muito importante relembrar que apenas 
admite voz passiva a oração que, na voz ati
va, possui objeto direto. Sem objeto direto 
não há transposição para a voz passiva. 

Objeto direto: esse precioso repouso. 
Acrescenta-se o verbo ~ no mesmo tempo 
em que está o verbo principal da voz ativa 
(presente do indicativo). 

Sendo assim, teremos: Esse precioso re
pouso é perturbado pelas demandas, pela 
atenção e pela pressa da existência moderna. 

Alternativa "a": Um verbo na ativa := 

dois na passiva. 

Alternativa "b": Concordância errada. 

Alternativa "c": Um verbo na ativa = 
dois na passiva. 

Alternativa "d": Voz passiva sintética: 
V.T.D. + SE. 
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43. (FCC- Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRE /CE/2012) ... e ele pretendia 
fazer o terceiro filme seguido lá ... 

O verbo flexionado nos mesmos tempo 
e modo que o grifado acima está em: 

a) Houve um tempo em que eu ... 

b) ... o sucesso crítico e financeiro de Match 
Point deu origem a outras possibilidades. 

c) ... mas você gostaria de fazer alguma ob
servação? 

d) ... estava ligado em comédia ... 

e) Mas não sinto mais a mesma coisa. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (D) 

O verbo pretendia está conjugado no 
tempo pretérito imperfeito do modo indica
tivo. 

Alternativa "a": pretérito imperfeito do 
indicativo; 

Alternativa "b": pretérito perfeito do in
dicativo; 

Alternativa "c": futuro do pretérito do 
indicativo; 

Alternativa "d": pretérito imperfeito do 
indicativo, indica ação contínua, prolongada; 

Alternativa "e": presente do indicativo. 

44. (F CC- Analista Judiciário - Área Judici
ária - TRE /PR/2012) Considerado o trecho, 
é correto afirmar: 

No texto - que integra a coletâ
nea "Criando Kane e Outros Ensaios'; 
publicada no Brasil em 2000 -, Paulin 
e defendia que o roteirista Herman 
J. Mankiewicz era a força criativa por 
trás do filme, mais importante até 
que o diretor, Orson Welles (1975-B5). 
Ela queria fazer justiça a Mankiewi
cz, que cafra em esquecimento, en
quanto Wel/es entrara para a história 
com a reputação de gênio maldito, 

frequentemente reivindicando para si 
as principais qualidades de "Kane" e a 
coautoria do roteiro - embora Pauli
ne jurasse que Welles não escrevera 
nem sequer uma linha do script. 

a) O padrão culto escrito legitima tanto a 
forma defendia que, como a forma "de
fendia de que". 

b) O emprego de até denota que, conside
rada uma gradação, se tem a expectativa 
de que a força criativa de maior grandeza 
seja a do diretor do filme. 

c) Substituindo Ela queria fazer por "Ela ten
sionava fazer", o sentido e a correção ori
ginais estariam preservados. 

d) A expressão entrara para a história estaria 
corretamente substituída por "passou a 
figurar no conjunto de conhecimentos 
relativos ao passado do cinema e sua 
evolução". 

e) A ideia negativa presente na caracteriza
ção de gênio (gênio maldito) está também 
marcada na palavra reputação. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (8) 

Nota da autora: Questão de verbo e re
gência. 

Alternativa "a": Quem defende, defen
de algo e nunca DE algo. 

Alternativa "c": queria e tensionava pos
suem" significados distintos. Querer: sentir 
vontade de; ter intenção de; DESEJAR; ASPI
RAR. Tensionar: produzir tensão, tornar ten
so. 

O peguinha é confundir com o substanti
vo intenção. 

Alternativa "d": o verbo anterior tam
bém está no pretérito mais que perfeito do 
indicativo. Não há possibilidade de ser subs
tituído por pretérito perfeito do indicativo. 

Alternativa "e": A palavra reputaçã~ não 
marca ideia negativa. 
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45. (FCC- Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE IPR/2012) Há 40 anos, a mais 

célebre crítica de cinema dos Estados Unidos, 
Pauline Kael (1919-2001), publicava seu artigo 
mais famoso. 

Transpondo a frase destacada para a voz 
passiva, a forma verbal encontrada é: 

a) publicaram. 

b) havia sido publicado. 

c) publicou-se. 

d) tinha publicado. 

e) era publicado. 

COMENTÁRIOS 

RQ!:posta correta: (E) 

Encontrar o objeto direto da voz ativa: 
seu artigo mais famoso. 

Fazer a inversão e acrescentar o verbo 
SER no tempo em que está o verbo principal 
na oração da voz ativa (pretérito imperfeito 
do indicativo): Seu artigo mais famoso era 
publicado. 

Muito cuidado para não confundir o pre
térito imperfeito do indicativo com o preté
rito perfeito. 

Alternativa "a": Um verbo na ativa = 

dois na passiva. 

Alternativa "b": Um verbo na ativa 

dois na passiva. 

Alternativa "c": Voz passiva sintética. 

Alternativa "d": Nunca acrescentaremos 
o verbo ter, apenas o ser. 

46. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" regiãol 2012 - FCC) ... 
mas encontro nele pouco que confirme a lei
tura hollywoodiana. 

O verbo empregado nos mesmos tempo 
e modo que o grifado acima está em: 

a) A tecnologia humana não deve ir além de 
uma ordem ... 

b) Um antigo provérbio latino adverte ... 

c) ... homem de ciência que buscou criar um 
homem à sua própria semelhança ... 

d) ... quão benignos sejam os propósitos do 
transgressor. .. 

e) ... estratégia mais "despojada" que se po
deria conceber. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Confirme e se
jam estão no presente do subjuntivo e indi
cam ações hipotéticas. 

Alternativa "a": deve: presente do indi
cativo - ação habitual. 

Alternativa "b": adverte: presente do in
dicativo - ação habitual. 

Alternativa "c": buscou: pretérito perfei
to do indicativo - ação concluída. 

Alternativa "e": poderia: futuro do pre
térito do indicativo - ação condicional. 

47. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2 a região! 2012 - FCC) A 
frase cujo verbo permite transposição para a 
'voz passiva é: 

a) ... nenhuma passagem que trate da deso
bediência a Deus ... 

b) O filme começa com um prólogo ... 

c) ... porque cedeu a uma predisposição da 
natureza humana ... 

d) O Frankenstein original de Shelley é um 

livro rico ... 

e) ... e não cumpriu o dever de qualquer 
criador ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Para haver a 
transposição da voz ativa para a passiva, é 
necessário haver o objeto direto: o dever. E o 
dever não foi cumprido. 

Alternativa "a": Verbo transitivo indireto 
não admite voz passiva. 

Alternativa "b": Verbo intransitiv~ não 
admite voz passiva. 

Alternativa "c": Verbo transitivo indireto 
não admite voz passiva. 

Alternativa "d": Verbo de ligação não 
admite voz passiva. 

V Cl\DU ............................................................... 

48. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2a região! 2012 - FCC) Quando pen.: 
~ em comprar uma ilha, nenhuma dessas 
excelências me seduz mais do que as outras, 
nem todas juntas constituem a razão do meu 
desejo. 

Estará adequada a nova correlação entre 
os tempos e os modos verbais caso se 
substituam os elementos sublinhados da 
frase acima, na ordem dada, por: 

a) Se eu vier a pensar - seduziria - constitu
íam 

b) Quando eu ficava pensando - seduzira -
constituiriam 

c) Se eu vier a pensar - terá seduzido - vi
riam a constituir 

d) Quando eu pensava - houvesse de sedu
zir - tinham constituído 

e) Se eu viesse a pensar - seduziria - consti
tuiriam 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - Questão mui
to tranquila, porque basta usar os tempos 
condicionais: viesse (pretérito imperfeito do 
subjuntivo) e seduziria (futuro do pretérito 
do indicativo). 

Algumas sugestões: 

Alternativa "a": vier, seduzirei. 

Alternativa "b": ficava, seduzia. 

Alternativa "c": vier, terei. 

Alternativa "d": Não há correlação entre 
os tempos. 

49. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2a região! 2012 - FCC) Atentando-se 
para a voz verbal, é correto afirmar que em 

a) Por bondade abstrata nos tornamos atro
zes ocorre um caso de voz passiva. 

b) A ideia de fuga tem sido alvo de crítica s~ 
~ o elemento sublinhado é agente da 
passiva. 

c) Amemos a ilha a transposição para a voz 
passiva resultará na forma verbal seja 
amada. 

d) E por que nos seduz a ilha? não há possi
bilidade de transposição para a voz passi
va. 

e) tudo isso existe fora das ilhas a transposi
ção para a voz passiva re5ultará na forma 
verbal tem existido. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - O objeto direto é 
a ilha. Na voz passiva: A ilha seja amada por 
nós. 

Alternativa "a": Voz ativa. Sujeito: nós. 

Alternativa "b": Voz ativa, pois não há 
verbo ser + particípio. A ideia de fuga é alvo 
de crítica severa. 

Alternativa "d": Há possibilidade por
que existe o objeto direto: E por que somos 
seduzidos pela ilha? 

Alternativa "e": Não acmite transposi
ção para a voz passiva pelo fato de o verbo 
ser intransitivo. 

Perceba que a banca está mudando a for
ma de pedir vozes verbais. Cuidado! 

50. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2 a região! 2012 - FCC) O emprego, 
a grafia e a flexão dos verbos estão corretos 
em: 

a) A revalorização e a nOlia proeminência 
de Paraty não prescindiram e não requi
seram mais do que o esquecimento e a 
passagem do tempo. 

b) Quando se imaginou que Paraty havia si
do para sempre renegada a um segundo 
plano, eis que ela imerge do esquecimen
to, em 1974. 

c) A cada novo ciclo econômico retificava
-se a importância estratégica de Paraty, 
até que, a partir de 1855, sobreviram lon
gos anos de esquecimento. 

d) A Casa Azul envidará todos os esforços, 
refreando as ações predatórias, para que 
a cidade não sucumba aos atropelos do 
turismo selvagem. 

e) Paraty imbuiu da sorte e do destino os 
meios para que obtesse, agora em defi
nitivo, o prestígio de um pala turístico de 
inegável valor histórico. 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) 

Nota da autora: Questão de verbo e or

tografia. 

Alternativa d correta: envidar: empregar 
- futuro do pr2sente do indicativo; refrear: 
dominar, vencer - gerúndio; sucumba - pre

sente do subjuntivo. 

Dica para facilitar 

Envidar - envido, envidas, envida / envi
dei, envidaste, envidou. 

Refrear - refreio, refreias, refreia / refreei, 
refreaste, n,freou. 

Sucumbir - sucumbo, sucumbes, sucum

be. 

Prescindir - prescindo, prescindes, pres
cinde / prescindi, prescindiste, prescin

diu. 

Requerer - requeiro, requeres, requer / 
requeri, requereste, requereu. 

Sobrevir - sobrevenho, sobrevéns, sobre
vém / sobrevim, sobrevieste, sobreveio 
(como o VIR). 

Obter - obtive, obtiveste, obteve (como o 

TER). 

Imbuir - imbuo, imbuis, imbui. 

Alternativa "a": Requereram. O requerer 

não é conjugado com o querer. 

Alternativa "b": Emerge. Atente-se ao 

contexto. 

Alternativa "c": Ratifica-se e sobrevieram. 

Alternativa "e": Obtivesse. 

CAPÍJULO 8 

ADVERBIO 
SUMÁRIO 

1. Int~odução • 2. Definição' 3. Flexão do advérbio' 4. Classificação do advérbio' 4. 1. Advérbio e 
locução adverbial' 4.2. Lista dos principais advérbios, locuções adverbiais e palavras denotatÍ\'as • 4.3. 
Em concursos' 5. Exercício' 6. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
O Advérbio faz parte das classes gramaticais invariáveis e em concursos é pedido como 

adjunto adverbial- tópico que será estudado na parte IV, capítulo 6 

2. DEFINIÇÃO 
Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetívo e do pró

prio advérbio. Esclareço: fazendo pergunta ao verbo, encontramos a circunstância expressa 
pelo advérbio. Modifica o adjetivo e o próprio advérbio através de intensidade. 

3. FLEXÃO DO ADVÉRBIO 
Embora seja invariável- não admite flexão de gênero e número -, alguns advérbios admi

tem variação de grau. 

'"; .' " 
igualdade tão advérbio tanto (como) Ele fala tão alto quanto ela. 

Ccimpar'àtivo 
", ~., ' I' , ',o,' 

superioridade mais advérbio que (do que) Ele fala mais alto (do) que ela. 

'r" inferioridade menos advérbio que (do que) Ele fala menos alto (do) que ela. 
-' , 

analítico acompanha outro advérbio Ela fala muito alto. 
Superlativo 

sintético formado com sufixo Ela fala altíssimo. 

4. CLASSIFICAÇÃO DO ADVÉRBIO 

Antes de listar os principais advérbios, aprendamos a diferença entre advérbio e locução 
adverbial. Sintaticamente, possuem função de adjunto adverbial, estudaremos na terceira 
parte. 
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4.1. Advérbio e locução adverbial 

Advérbio uma palavra ontem 

locução Adverbial 
é um conjunto de palavras que pode exercer 
a função de advérbio. 

de modo algum 

4.2 Lista dos principais Advérbios, Locuções Adverbiais e Palavras Denotativas 

Como pedido nas últimas provas, houve acréscimo das palavras denotativas (pa

lavras que, embora, em alguns aspectos (ser invariável, por exemplo), assemelhem-se a 

advérbios, não possuem, segundo a Nor:penclatura Gramatical Brasileira, classificação es

pecial. Do ponto de vista sintático, são expletivas, isto é, não assumem nenhuma função; 

do ponto de vista morfológico, são invariáveis (muitas delas vindas de outras classes gra

maticais); do ponto de vista semântico, são inegavelmente importantes no contexto em 

que se encontram) à lista. 

Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, acinte, debalde,devagar, ás pressas, 
às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondas, aos poucos, desse jeito, desse modo, 

Modo dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão e a maior 
parte dos que terminam em -mente:calmamente, tristemente, propositadamente, 
pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, ge-
nerosamente. 

Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco, mais, menos, dema-
Intensidade siado, quanto, quão, tanto, assaz, que (equivale a quão), tudo, nada, todo, quase, de 

todo, de muito, por completo, bem (quando aplicado a propriedades graduáveis). 

Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, ainda, anti-
gamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, atinai, 

Tempo amiúde, breve, constantemente, entrementes, imediatamente, primeiramente, provi-
soriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez 
em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, 
em breve, hoje em dia. 

Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, acima, 

lugar onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, algures, defronte, nenhures, adentro, 
afora, alhures, nenhures, aquém, embaixo, externamente, a distancia, à distancia de, 
de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. 

Negação Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito 
nenhum. 

Dúvida Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por 
certo, quem sabe. 

Afirmação Sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo, decididamente, realmente, 
deveras, indubitavelmente. 

Exclusão apesar, somente, só, salvo, unicamente, exclusive, exceto, senão, sequer, apenas, etc. 

Inclusão Ainda, até, mesmo, inclusivamente, também. 

Ordem Depois, primeiramente, ultimamente. 

Designação Eis. 
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Afastamento" " Embora. 

Adição ainda, além disso, etc. 
, 

Afetividade ainda bem, felizmente, infelizmente 

Aproximação quase, lá por, bem, uns, cerca de, por volta de, etc. 

Explicação isto é, por exemplo, a saber, etc. 

Limitação só, somente, unicamente, apenas, etc. 

Realce é que, cá, lá, não, mas, é porque, etc. 

Retificação ", aliás, isto é, ou melhor, ou antes, etc. 

Situação então, mas, se, agora, atinai, etc. 

4.3 Em Concursos 

Diferença entre advérbio, pronome indefinido e adjetivo 

Advérbio ligado ao verbo e invariável Estudei muito = estudamos muito. 

" ".Adjetivo qualitica e varia (gênero e número) O livro é caro = os ivros são caros. 

Pronome indefinido sentido vago 

5. EXERCÍCIO 

01. Ao estabelecer familiaridade com as ora

ções em evidência, substitua as expressões 

em destaque por advérbios que retratem cir
cunstância de modo. 

a) Com calma, o rapaz foi se aproximando 
dos convidados. 

b) Com suavidade, as ondas tocavam seus 
pés à beira do mar. 

c) Os poliCiais agiram com cautela, pois 

qualquer deslize poderia ser fatal. 

d) Procurava acariciá-Ia com carinho, dada 

a magnitude de seus sentimentos. 

e) Não compareceram ao local determina

do, com certeza desistiram do passeio. 

02. Em todas as alternativas há dois advér
bios, exceto em: 

a) Ele permaneceu muito calado. 

Estudamos muitas 10ras. 

b) Amanhã, não iremos ao cinema. 

c) O menino, ontem, can:ou desafinada
mente. 

d) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo. 

e) Ela falou calma e sabiamente. 

03. Partindo do pressuposto de que os ad
vérbios são invariáveis, analise os termos em 

evidência, caracterizando-os de acordo com 
a classe gramatical a que per:encem. 

a) Ele teve melhores chance; para se desta-
car, por que só agora resolveu se decidir? 

b) A aluna fala melhor do que escreve. 

c) Atualmente, ele anda meio triste. 

d) Passando por aqui, gasto menos tempo 
para chegar ao trabalho. 

e) Onde estou as oportunidades de traba
lho são menores. 
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04. Analise os advérbios em destaque, clas

sificando-os de acordo com a circunstância 

que a eles se referem: 

a) Hoje fomos surpreendidos com a chega-

da dos visit3ntes. 

b) Nãome incomodo com sua impaciência. 

c) Talvez eu compareça ao seu aniversário. 

d) Estamos muito contentes com sua apro

vação. 

e) Alegremente Pedro se despediu de sua 

família. 

05. Os advérbios em "mente" das alternativas 

abaixo, designam a mesma circunstância, ex

ceto em: 

a) Os soldadcs combateram estoicam.ente 

até a morte. 

b) Os fiscais sugeriram ironicamente que os 

candidatos fossem submetidos a um ou

tro exame. 

c) Possivelme,te haverá uma nova oportu

nidade. 

d) No momento da discussão, alguns convi

dados saíram sutilmente sem se despedi

rem. 

06. Assinale a frase que não apresenta locu

ção adverbial. 00 

a)" ... a vista se perdendo no horizonte ... " 

b) " É mais seguro ir andando, passo a 

passo ... " 

c) " ... um homem que vivera nas monta

nhas ... " 

d) " ... o delicioso sentimento de dignidade e 

liberdade." 

07. Assinale a alternativa em que somente 

advérbios foram acrescentados à frase: "O 
tempo passou:' 
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a) O sofrido tempo não passou muito rápi

do, infelizmente. 

b) O tempo passou bastante, majestoso. 

c) Realmente, o tempo passou depressa de

mais. 

d) Sim, o curto tempo já passou. 

08. Assinale a frase que não apresenta locu

ção adverbial. 

a)" ... a vista se perdendo no horizonte ... " 

b) " É mais seguro ir andando, passo a 
passo ... " 

c) " ... um homem que vivera nas monta

nhas ... " 

d) " ... o delicioso sentimento de dignidade e 
liberdade." 

°OOOO"/i GABAR,ITO ',( . 'i"" 
00 

a) calmamente 

B) suavemente 

01 C) cautelosamente 

D) carinhosamente 

E) certamente 

02 A 

a) adjetivo, pois é variável. 

B) advérbio de modo 

C) advérbio de modo 

Dl advérbio de intensidade 

E) advérbio de intensidade 

a) advérbio de tempo 

B) advérbio de negação 

4 C) advérbio de dúvida 

D) advérbio de intensidade 

E) advérbio de modo 

05 C 

06 D 

07 C 

08 D 
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6. QUESTÕES COMENTADAS DE CONCURSOS 

Em concursos, o advérbio é pedido como adjunto adverbial, ou seja, as questões comenta
das foram inseridas em análise sintática, na Parte IV, capítulo 6. 



CAPÍTULO 9 

CONJUNÇAo 
SUMÁRIO 

1. Definição. 2. Classificação' 3. Coordenativas· 3.1. Em concursos· 4. Subordinativas' 4.1. Inte
grantes ·4.2. Adverbiais· 4.2.1. Em concursos· 5. Questões de concursos 

1. DEFINIÇÃO 
É a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma 

oração. 

Aprofundaremos os estudos em sintaxe, no período composto. Facilitando: a conjunção é 
invariável e liga orações. 

Na sintaxe, as conjunções, como as preposições, não exercem propriam2nte uma função 
sintática: são conectivos. 

2. CLASSIFICAÇÃO 
As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenadas ligam orações 

independentes sintaticamente e subordinadas ligam orações que possuem dependência sintá
tica. 

.. 
Subórdinadas 

3. COORDENATIVAS 

aditivas 

adversativas 

alternativas 

conclusivas 

explicativas 

integrantes 

adverbiais 

Ligam orações de sentido completo e independente ou termos da oração que têm a mes
ma função gramatical. São elas: 
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e, nem, mas também,como também, além de 
Aditivas Acrescentam uma ide ia, adicionam. (disso, disto, aquilo), quanto (depois de tanto), 

bem como e etc. 

mas, porém, todavia, entretanto, no 

Adversativas 
Possuem ideia de oposição, con- entanto,senão, não obstante, contudo, etc. An-
traste. tes dos nexos adversativos a vírgula é obri-

gatória. 

Alternativas Ide ia de alternância ou escolha. ou ... ou, ou, ora ... ora,já ... já, quer. .. quer, etc. 

Conclusivas 
Apresentam ideia de conclusão ou pois (equivalendo a logo), logo, portanto, então, 
consequência. por isso, por conseguinte, por isto, assim, etc. 

Explicativas Explicam a ideia de outra oração. 
que, porque, porquanto, pois (equivalendo a 
porque). 

Não se trata de memorizar, mas sim de interpretar, pois nas atuais provas há vários "pegui
nhas". 

Exemplos: 

Estudou e foi aprovada. 
aditivas 

Ela não só dirigiL o projeto como também esCreveu o relatório. 

O carro capotou,mas ninguém se feriu, 
adversativas 

Tentou chegar cedo, porém não conseguiu. 

Ou escolho agora, ou fico sem a vaga. alternativa 

Ele bebeu bem mais do que poderia, logo ficou embriagado. 
conclusivas 

Ela estava bem preparada para o teste, portanto não ficou nervosa, 

Ele não entra porque está sem tempo. 
explicativas 

Não demore, que o filme já vai começar. 

3.1 Em Concursos 
Detalhes que são exigidos por várias bancas. 

As conjunçôes "e"," antes", "agora"," quando" são adversativas quando equivalem a 
"mas ll

• 

"Senão" é conjunção adversativa quando equivale a «mas sim". 

Das conjunções adversativas, "mas" deve ser empregada sempre no início da oração: as 
outras (porÉm, todavia, contudo, etc) podem vir no início ou no meio. 

A palavra "pois", quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais ter
mos da oração a que pertence. 

Quando é conjunção explicativa," pois" vem, geralmente, após um verbo no imperativo e 
sempre no início da oração a que pertence. 

4. SUBORDINATIVAS 

Ligam oraçées que possuem dependência sintática. Aprofundaremos o estudo em Perío
do Composto. 
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4.1 Integrantes 

Indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da 
principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. 

Facilitando: encaixe o pronome demonstrativo catafórico isto antes da conjunção para se 
certificar. 

Exemplo: Espero que seja convocado em breve. 

Espero isto. O que é conjunção integrante. Em concursos, é pedida a diferença entre con
junção integrante e o pronome relativo (que equivale a o qual ou a qual). 

4.2 Adverbiais 

A oração subordinada por elas introduzida exerce a função de adjunto adverbial da princi
pal. De acordo com a circunstância que expressam. São elas: 

Indicam causa da oração principal. porque, que, como (= porque, no início I 
Causai.s da frase), pois que, visto que, uma vez - Faz-se a pergunta por quê? 

que, porquanto, já que, desde que, etc. I 
Indicam ideia contrária, ideia oposta. embora, ainda que, apesar de que, se I 

Concessivas bem que, mesmo que, por mais que, - Encaixar a conjunção embora. 
posto que, conquanto, etc. 

Indicam hipótese, condição. se, caso, contanto que, salvo se, a não ser 
Condicionais que, desde que, a menos que, sem que, - Encaixar a conjunção caso ou se. etc. 

Conformativas 
Indicam regra, conformidade. conforme, como (= conforme), segundo, 
- Encaixar a conjunção conforme. consoante, etc. 

. .. J;inai,s 
Expressam a finalidade ou o objetivo. para que, a fim de que, que, porque (= 
- Faz-se a pergunta para quê? para que), que, etc. 

à medida que, à proporção que, ao pas-
i Indicam proporção, ações simultâneas so que e as combinações quanto mais ... 

Proporcionais (acontecem ao mesmo tempo). (mais), quanto menos ... (menos), quanto , - Encaixar: à medida que. menos ... (mais), quanto menos ... (menos), 
I etc. 
; . 

quando, enquanto, antes que, depois 
I Indicam tempo. que, logo que, todas as vezes que, desde T~mporais 

- Faz-se a pergunta quando? que, sempre que, assim que, agora que, 
i mal (= assim que), etc. 

como, assim como, tal como, como se, 

Ocorre comparação entre as orações. (tão) ... como, tanto como, tanto quanto, 
Comparativas do que, quanto, tal, qual, tal qual, que - Encaixar a conjunção como. nem, que(combinado com menos ou 

mais), etc. 

i3YJ;·~_.1, ' ".' 
de sorte que, de modo que, sem que (= 

Indicam a consequência da oração prin- que não), de forma que, de jeito que, 

· •. ;t·;J::~l'~~r,.,." cipal, o efeito, que (tendo como antecedente na ora-
- Encaixar a locução de modo que. ção principal uma palavra como tal, tão, 

..i:L ;L' .' 
cada, tanto, tamanho), etc. 
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Exemplos: 

causal Ela cantou porque ouviu sua música favorita. 

concessiva Embora a prova estivesse fácil, demorou para terminar. 

condicional Caso você não estude, ficará muito ansioso para a prova. 

conformativa Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. 

final Não vou fechar os portões da escola, para que você possa terminar a pesquisa. 

proporcional Quanto mais você estudpr, mais fácil será sua boa classificação. 

temporal Quando você voltar, nós nos encontraremos. 

comparativa Ela andava leve como uma borboleta. 

consecutiva Comecei o dia tão mal que não consegui me concentrar nos estudos. 

4.2.1 Em Concursos 

Conjunção que pode sofrer alterações na classificação: 

aditiva Bate que bate, mas ninguém atende. 

explicativa Corra, que está na hora. 

integrante Afirme·lhe que irei. 

consecutiva Onde estava, que não a vi? 
QUE 

comparativa Ficou amarelo que nem um canário. 

concessiva Coma, um pouco que seja. 

temporal Chegados que fomos, dormimos no mesmo quarto. 

final Vendo a namorada à sacada, fez sinal que descesse. 

causal Ser humano que sou, aprendo todos os dias. 

5. QUESTÕES DE CONCURSOS 

As questões comentadas de concursos 
foram inseridas na Parte IV, capítulo V - pe
ríodo composto. 

01. (CESGRANRIO 2012 - LlQUIGAS - Pro
fissional Júnior - Ciências Econômicas) 
Leia o texto abaixo: 

se acostuma a não olhar para fora. 
E, porque não olha para fora, logo se 
acostuma a não abrir de todo as cor
tinas. E, porque não abre as cortinas, 
logo se acostuma a acender mais ce
do a luz. E, à medida que se acostuma, 
esquece o sol, esquece o ar, esquece a 
amplidão. 

Eu sei, mas não devia 

111 Eu sei que a gente se acostuma. 
Mas não devia. 

121 A gente se acostuma a morar 
em apartamentos de fundos e a não 
ter outra vista que não as janelas ao 
redor. E, porque não tem vista, logo 

131 A gente se acostuma a acordar 
de manhã so- bressaltado porque es
tá na hora. A tomar o café cor- rendo 
porque está atrasado. A ler o jornal 
no ônibus porque não pode perder o 
tempo da viagem. A comer sanduíche 
porque não dá para almoçar. A sair 
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do trabalho porque já é noite. A cochi
lar no ônibus porque está cansado. A 
deitar cedo e dormir pesado sem ter 
vivido o dia. 

141A gente se acostuma a abrir o 
jornal e a ler sobre a guerra. E, acei
tando a guerra, aceita os mortos e 
que haja números para os mortos. 
E, aceitando os números, aceita não 
acreditar nas negociações de paz. E, 
não acreditando nas negociações de 
paz, aceita ler todo dia da guerra, dos 
números, da longa duração. 

151A gente se acostuma a esperar 
o dia inteiro e ouvir ao telefone: hoje 
não posso ir. A sorrir para as pessoas 
sem receber um sorriso de volta. A ser 
ignorado quando precisava tanto ser 
visto. 

161A gente se acostuma a pagar 
por tudo o que de- seja e o de que 
necessita. E a lutar para ganhar o 
dinheiro com que pagar. E a ganhar 
menos do que precisa. E a fazer fila 
para pagar. E a pagar mais do que 
as coisas valem. [ .. .] E a procurar mais 
trabalho, para ganhar mais dinheiro, 
para ter com que pagar nas filas em 
que se cobra. [' .. J 

171 A gente se acostuma à po
luição. Às salas fechadas de ar-con
dicionado e cheiro de cigarro. À luz 
artificial de ligeiro tremor. Ao choque 
que os olhos levam na luz natural. 
Às bactérias da água potável. À con
taminação da água do mar. À lenta 
morte dos rios. Se acostuma a não 
ouvir passarinho, a não ter galo de 
madrugada, a temer a hidrofobia dos 
cães, a não colher fruta no pé, a não 
ter sequer uma planta. 

ISI A gente se acostuma a coisas 
de mais, para não sofrer. Em doses 
pequenas, tentando não perceber, vai 
afastando uma dor aqui, um ressenti
mento ali, uma revolta acolá. Se o ci
nema está cheio, a gente senta na pri
meira fila e torce um pouco o pescoço. 

Se a praia está contaminada, a gente 
molha só os pés e sua no resto do cor
po. [ .. .] E se no fim de semana não há 
muito o que fazer, a gente vai dormir 
cedo e ainda fica satisfeito porque 
tem sempre sono atrasado. 

191 A gente se acostuma para não 
se ralar na aspereza, pam preservar a 
pele. Se acostuma para evitar feridas, 
sangramentos, para esquivar-se de 
faca e baioneta, para poupar o peito. 
A gente se acostuma para poupar a 
vida. Que aos poucos se gasta, e que, 
gasta de tanto acostumar, se perde de 
si mesma. 

COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não 
devia. Rio de Janeiro: Pocco, 1996. p. 9. 
Adaptado 

A opção por uma linguagem informal, 
em algumas passagens do texto, permite 
jogos de palavras como o que se verifica 
no emprego de Se nas seguintes frases: 

"Se o cinema está cheio, a gente senta na 
primeira fila e torce um pouco o pesco-

. ço." (parágrafo 80 ) 

"Se acostuma para evitar feridas, sangra
mentos." (parágrafo go) 

Nos trechos acima, as palavras em des
taque classificam-se, respectivamente, 
como 

a) conjunção e pronome 

b) conjunção e preposição 

c) pronome e preposição 

d) pronome e conjunção 

e) conjunção e conjunção 

RESPOSTA 

Alternativa "a": correta. 

02. (CESPE 2011-lnstituto Rio Branco - Di
plomata) 

111 Poucos depoimentos eu tenho 
lido mais emocionantes que o artigo
-reportagem de Oscar Niemeyer so
bre sua experiéncia em Brasília. Para 
quem conhece apenas o arquiteto, o 
artigo poderá passar po' uma defesa 
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em causa própria - o revide normal 
de um pai que sai de sua mansidão 
costumeira para ir brigar por um filho 
em quem querem bater. Mas, para 
quem conhece o homem, o artigo 
assume proporções dramáticas. Pois 
Oscar é não só o avesso do causídico, 
como um dos seres mais antiautopro
mocionais que já conheci em minha 
vida. 

121 Sua modéstia não é, como de 
comum, uma forma infame de vaida
de. Ela não tem nada a ver com o co
nhecimento realista - que Oscar tem 
- de seu va,'or profissional e de suas 
possibilidad'?s. t a modéstia dos cria
dores verdadeiramente integrados 
com a vida, dos que sabem que não 
há tempo a perder, é preciso construir 
a beleza e a felicidade no mundo, por 
isso mesmo que, no indivíduo, é tudo 
tão frágil e precário. 

131 Oscar não acredita em Papai 
do Céu, nem que estará um dia cons
truindo brasífias angélicas nas verdes 
pastagens éo Paraíso. Põe ele, como 
um verdadeiro homem, a felicidade 
do seu semelhante no aproveitamen
to das pastagens verdes da Terra; no 
exemplo do trabalho para o bem 
comum e na criação de condições 
urbanas e rurais, em estreita intercor
rência, que estimulem e desenvolvam 
este nobre fim: fazer o homem feliz 
dentro do curto prazo que lhe foi da
do para viver. 

141 Eu acredito também nisso, e 
quando vejo aquilo em que creio re
fletido num depoimento como o de 
Oscar Niemeyer, velho e querido ami
go, como não me emocionar? 

Vinicius de Moraes. Para viver um 
grande amor. RJ: J. Olympio, 7982, p. 
734-5 (com adaptações) 

Acerca dos mecanismos de coesão em
pregados no texto, julgue o item subse
quente. 

O período que finaliza o primeiro pará
grafo está na ordem inversa, como indica 
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o emprego inicial da conjunção "Pois", 
que introduz uma oração subordinada 
anteposta à oração principal. 

( ) certo ( ) errado 

RESPOSTA 

Errado. 

03. (FEPESE 2013 - DPE-SC - Técnico Ad
ministrativo) Relacione as colunas 1 e 2, de 
acordo com a relação que a conjunção esta
belece no período. 

Coluna 1 Período 

(1) Adoram peixes mas não gostam de 
pescar. 

(2) Vim cauteloso e não fiz barulho. 

(3) Gritou, que eu ouvi. 

(4) À medida que envelheço, vou me desfa
zendo dos predicativos passageiros. 

(5) O candidato não apresentou os docu
mentos, portanto não pôde entrar na sala 
de provas. 

Coluna 2 Relação 

) relação de adição 

) relação de oposição 

) relação de proporção 

) relação de conclusão 

) relação de explicação ou confirmação 

Assinale a alternativa que indica a sequ
ência correta, de cima para baixo. 

a) 1 - 2 - 4 - 3 - 5 

b) 2 - 1 - 4 - 3 - 5 

c) 2 - 1 - 4 - 5 - 3 

d) 2 - 1 - 5 - 4 - 3 

e) 5 - 3 - 1 - 2 - 4 

Alternativa "c": correta. 

(2) relação de adição (E) 

(1) relação de oposição (MAS) 

(4) relação de proporção (A MEDIDA) 

(5) relação de conclusão (PORTANTO) 

(3) relação de explicação ou confirma-
ção (QUE) 
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04. (VUNESP 2012 - TJ-SP-Analista deSis
temas) Leia o texto abaixo: 

Mais de 700 processos estão na 
fila ,da pauta do plenário do STF (Su
premo Tribunal Federa/) para serem 
julgados assim que o julgamento do 
mensalão acabar, o que ainda não 
tem data prevista para ocorrer. 

Destes processos, 23 terão priori
dade, segundo decisão dos ministros. 
São os chamados recursos de reper
cussão geral, vindos de instâncias 
inferiores do Judiciário para serem 
analisados na Suprema Corte. Esses 
recursos chegam ao STF depois de 
passar por uma "peneira" no tribunal 
de origem. Eles são filtrados de acordo 
com critérios de maior relevância ju
rídica, política, social ou econômica. 

Dessa forma, a decisão no Su
premo referente a um determinado 
recurso pode ser aplicada a outros ca
sos idênticos. A medida visa diminuir 
o número de processos enviados à 
Suprema Corte. Enquanto isso, 260 
mil processos nas instâncias inferiores 
aguardam a decisão do Supremo, de 
acordo com o ministro Marco Aurélio 
de Mello. 

Um dos temas que esperam para 
entrar na pauta do STF é a possi
bilidade de um condenado por crime 
hediondo antes de uma mudança na 
lei, em 2007, ter direito à progressão 
no regime após cumprir um sexto da 
pena. Os ministros também devem 
discutir se os Correios podem demitir 
funcionários sem motivo, entre outros 
assuntos. 

Em audiência pública realizada 
na última sexta-feira (24), o ministro 
Marco Aurélio se mostrou preocu
pado e afirmou que tem receio de que 
o julgamento do mensalão não ter
mine até o final do ano. '~s discussões 
tomaram espaço de tempo substan
cial e elas se mostraram praticamente 
sem balizas. Nós precisamos racional
izar o trabalho e deixar que os demais 
integrantes se pronunciem': 

Considere o trecho. 

Em audiência pública realizada na última 
sexta-feira (24), o ministro Marco Aurélio 
se mostrou preocupado e afirmou que 
tem receio de que o julgamento do men
salão não termine até o final do ano. 

Nesse trecho, a relação estabelecida entre 
as orações ligadas pela conjunção ~ é de 

a) contraposição. 

b) exclusão. 

c) tempo. 

d) adição. 

e) alternância. 

RESPOSTA 

Alternativa "a": correta. 

05. (FEC 2012 - PC-RJ -Inspetor de Polícia) 
Leia o texto abaixo: 

111 A Educação é um processo de 
acúmulo de conhecimento, não de 
consumo de aulas. Mas as salas de 
aula de nossas faculdades estão pa
recendo restaurantes, onde se conso
mem aulas. Pela baixa qualificação 
dos alunos, o aumento nas vagas do 
ensino superior não trará o resulta
do desejado. Elas fracassarão como 
construtoras de conhecimento de alto 
nível. 

121 A solução não está na volta do 
passado elitista, quando raríssimos 
jovens entravam em faculdades. A 
sqJução está no avanço, pelo qual 
todos que desejem um curso superior 
tenham um ensino médio com qua
lidade e possam cursá-lo com a base 
educacional que os tempos atuais 
exigem. 

131 Nos últimos 20 anos, o núme
ro de vagas no ensino superior cres
ceu 503%, mas o número de jovens 
cone/uindo o ensino médio cresceu 
apenas 770%, e certamente sem me
lhora na qualidade. São 2,6 milhões 
de vagas no ensino superior para 
7,8 milhão de conc/uintes do ensino 
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médio. Em vez de dez a 15 candidatos 
por vaga, são 2,3 vagas por candida
to. Mesmo considerando a necessida
de de vagas para antigos concluintes 
do ensino médio, esta diferença é 
uma distorção absurda e trará graves 
consequências na formação universi
tária no Brasil, ficando impossível ter 
boas universidades e faculdades, pois 
um bom ensino superior depende de 
boa educação de base. Eliminou-se 6 
elitismo econômico e as boas e grátis 
universidades para os alunos que pu
deram pagar por boa educação de 
base. 

141 Corretamente, os últimos go
vernos criaram vagas, mas pouco 
fizeram para que toda criança tenha 
acesso a escola de qualidade. O go
verno Lula criou o Pro Uni, que paga 
a mensalidade dos carentes, que, por 
falta de bom ensino médio, não in
gressam nas públicas. Abandonamos 
a busca da construção de uma elite 
intelectual, sem destruir o elitismo so
cial. Assim não acumulamos conheci
mento, consumimos aulas. 

151 Além de mais vagas em fa
culdades é preciso promover uma 
formação de qualidade para todos 
na educação de base. Isso exige uma 
revolução, não apenas um /I Plano 
Nacional de Educação, possivelmente 
tão irrelevante quanto o I PNE. Esta 
revolução só será possível se fizermos 
da educação de base uma questão 
nacional como já fizemos com o ensi
no superior. ( .. .) 

161 Um programa como esse pode 
ser iniciado de imediato, mas demora 
a ser implementado em todo o país, 
sobretudo por falta de recursos hu
manos em quantidade. A solução é 
executá-lo por cidades. Pode-se ima
ginar que o novo quadro incorporaria 
LfNGUA PORTUGUESA cem mil pro
fessores a cada ano, sendo lotados 

em 10 mil escolas, em 250 cidades 
de porte médio, atendendo cerca de 
três milhões de alunos. A revolução 
se faria de imediato nessas cidades, e 
em todo o Brasil levaria 20 anos. Ao 
longo desse período, o novo sistema 
de escolas federais iria substituindo 
o sistema tradicional municipal ou 
estadual. Ao final de 20 anos o custo 
total estaria em 6,4 do PIB. 

171 Esta revolução foi iniciada no 
final de 2003, em 28 pequenas cida
des, e interrompida antes mesmo de 
ser implementada. A posse de um no
vo ministro pode ser o momento para 
iniciar a execução dessa proposta que 
em 2003 recebeu o nome de Escola 
Ideal. Com ela, contaremos todos com 
uma educação de base qualificada e 
teremos a possibilidade de um siste
ma de ensino superior de qualidade, 
no qual as vagas sejam disputadas 
sem discriminação social em vez de 
oferecidas com discriminação social. 
Teríamos o bom elitismo, intelectual, 
com a mesma chance para todos, co
mo no futebol. E sem mentira. 

(BUARQUE, Cristovam. O Globo: 
28/01/2012.) 

Em: "A revolução se faria de imediato nes
sas cidades, e em todo o Brasil levaria 20 
anos" (parágrafo 6), a conjunção "e" assu
me o mesmo valor relacional que na se
guinte frase extraída do São Bernardo, de 
Graciliano Ramos: 

a) "Madalena estava prenha, e eu pegava ne
la como em louça fina". 

b) "O nordeste começou a soprar, e a porta 
bateu com fúria". 

c) "Joguei o guardanapo sobre os prátos, an
tes da sobremesa, e levantei-me". 

d) "No tempo de d. Pedro, corria pouco di
nheiro, e quem possuía um conto de réis 
era rico". 

e) "O vento frio da serra entrava pela janela, 
mordia- me as orelhas, e eu sentia calor". 
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RESPOSTA 
Alternativa "e": correta. 

06. (CEPERJ 2012 - CEDAE-RJ - Advogado) 
"sequer pediu que lhe fosse mostrada e expli
cada a planta dos apartamentos". Nesse tre
cho, a palavra "que" é conjunção integrante, 
pois inicia uma oração substantiva. A mesma 
classificação ocorre em: 

a) "Não, não vou falar da moça que estava 
no Canadá, cujo nome não digo" 

b) "deixamos que nossa opinião seja forma
da por uma imagem, um fantasma" 

c) "Nos anos em que trabalhei em publiCi
dade, fiz várias campanhas imobiliárias 
com atores" 

d) "alguém que, em termos de gente, é o 
equivalente a uma bolsa Vuitton" 

e) "dois projetos de peso que empenham 
parte relevante do nosso orçamento" 

RESPOSTA 
Alternativa "b": correta. 

07. (CONSULPLAN 2012 - TSE - Analista 
Judiciário - Area Administrativa) Verdade 
é que (1) a ação em nome de um universal 
por si só caracteriza qualquer moral. É por 
meio dela que (2) se faz o cálculo do "senti
do" no qual, fora da vantagem que (3) define 
a regra, o sujeito honesto se transfigura ime
diatamente em otário. A respeito das ocor
rências do QUE no período anterior, é correto 
afirmar que se trata de conjunção em 

a) (1), apenas. 

b) (3), apenas. 

c) todas. 

d) (2), apenas. 

RESPOSTA 
Alternativa "a": correta. 

08. (CESGRANRIO 2012 - CMS - Assistente 
Técnico - Administrativo - Programador 
de Computador) Leia o texto abaixo: 

CONJUNÇÃO 

DE QUEM SÃO 
OS MENINOS DE RUA? 

111 Eu, na rua, com pressa, e o me
nino segurou no meu braço, falou 
qualquer coisa que não entendi. Fui 
logo dizendo que não ti'lha, certa de 
que ele estava pedindo dinheiro. Não 
~. Queria saber a hora. 

121 Talvez não fosse um Menino 
De Família, mas também não era um 
Menino De Rua. É assim que a gente 
divide. Menino De Família é aquele 
bem-vestido com tênis da moda e 
camiseta de marca, que usa relógio 
e a mãe dá outro se o dele for rouba
do por um Menino De Rua. Menino 
De Rua é aquele que quando a gente 
passa perto segura a bolsa com força 
porque pensa que ele é pivete, trom
badinha, ladrão. 

131 Ouvindo essas expressões 
tem-se a impressão de que as coisas 
se passam muito naturalmente, uns 
nascendo De Família, outros nascen
do De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou 
mesmo apenas uma mãe os tivesse 
gerado, sendo eles filhos diretos dos 
paralelepípedos e das calçadas, dife
rentes, portanto, das outras crianças, 
e excluídos das preocupações que te
mos com elas. É por iS50, talvez, que, 
se vemos uma criança bem- -vestida 
chorando sozinha num shopping 
center ou num supermercado, logo 
nos acercamos protetores, pergun
tando se está perdida, ou precisando 
de alguma coisa. Mas, se vemos uma 
criança maltrapilha chorando num 
sinal com uma caixa de chicletes na 
mão, engrenamos a primeira no carro 
e nos afastamos pensando vagamen
te no seu abandono. 

141 Na verdade, não existem meni
nos DE rua. Existem meninos NA rua. E 
toda vez que um menino está NA rua 
é porque alguém o borou lá. Os me
ninos não vão sozinhos aos lugares. 
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Assim como são postos no mundo, 
durante muitos anos também são 
postos onde quer que estejam. Resta 
ver quem 03 põe na rua. E por quê. [. .. ] 

151 Que.7J leva nossas crianças ao 
abandono? Quando dizemos "crian
ças abandonadas'; subentendemos 
que foram abandonadas pela famí
lia, pelos pais. E, embora penalizados, 
circunscrevemos o problema ao ãm
bito famiJiGr, de uma família gigan
tesca e generalizada, à qual não per
tencemos e com a qual não queremos 
nos meter. Apaziguamos assim nossa 
consciência, enquanto tratamos, isso 
sim, de cuidar amorosamente de nos
sos próprios filhos, aqueles que "nos 
pertencem". 

Em um texto, as frases relacionam-se 
úmas com as outras, estabelecendo entre 

si relações que contribuem para a cons
trução do sentido do texto. Essas relações 
podem não ser explicitadas por meio do 
uso de um conectivo, como é o caso das 
duas frases do fragmento abaixo. 

"Fui logo dizendo que não tinha, certa de 
que ele estava pedindo dinheiro. Não es
tava." (parágrafo 1) 

A relação construída entre essas duas fra
ses pode ser expressa, sem alteração de 
sentido, pelo seguinte conectivo: 

a) onde 

b) como 

c) contudo 

d) portanto 

e) conforme 

...... J~~§,fº~:fÁ. 
Alternativa "c": correta. 

CAPÍTULO 10 ,. 

PREPOSIÇAO 
1. Introdução· 2. Definição· 3. Classificação das preposições· 4. Locução prepositiva· 5. Relações 

das preposições· 6. Exercício 

I. INTRODUÇÃO 

Assim como o advérbio, a preposição faz parte das classes gramaticais invariáveis. Em pro
vas de concursos públicos, é pedida a relação que a preposição indica e, na maioria das vezes, 
é a mesma circunstãncia expressa pela locução adverbial. 

2. DEFINIÇÃO 

É a palavra invariável que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. 
Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição 
não há sentido dissociado, separado, individualizado; ao contrário, o sentido da expressão é 
dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. 

Os candidatos de São Paulo falavam sobre a prova. 

As preposições ligam termos, subordinam-nos. O termo que antecede a preposição é cha
mado de regente e o termo posposto é chamado de regido. 

As preposições são palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de gênero, número ou va
riação em grau como os nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz como os 
verbos. Em diversas situações as preposições se combinam a outras palavras da língua (fenô
meno da contração) e, assim, estabelecem uma relação de concordância em gênero e número 
com essas palavras às quais se ligam. Mesmo assim, não se trata de uma variação própria da 
preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. 

a 

a 

a 

+ o (artigo) 

+ onde (advérbio 
ou pronome) 

+ os (artigo) 

ao 

aonde 

aos 

em + o (artigo) no 

por + a (artigo) pela 

de + isto (pronome) disto 
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3. CLASSIFICAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES 

Essenciais desempenham apenas o 
papel de preposição 

palavras de outras classes 
Acidentais gramaticais que são usa

das como preposição 

4. LOCUÇÃO PREPOSITIVA 

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, 
per, perante, por, sem, sob, sobre, trás 

como (= na qualidade de), 

conforme (= de acordo com), 

segundo (= conforme), 
consoante (= conforme), 
durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão, 
visto (=por) 

Como já visto em capítulos anteriores, locução é o conjunto de palavras. Assim, locução 
prepositiva é mais de uma palavra que possui a função de subordinar termos, ou seja, de 
ligar palavras. Facilitando: preposição liga palavras e conjunção liga orações. 

abaixo de acima de acerca de 

afimde além de a par de 

apesar de antes de depois de 

ao invés de diante de em fase de 

em vezde graças a junto a 

junta com junto de à custa de 

defronte de através de em via de 

de encontro a em frente de em frente a 

sob pena de a respeito de ao encontro de 

5. RELAÇÕES DAS PREPOSIÇÕES 

As preposições podem indicar relações. Faça, como no advérbio, a pergunta e encontre a 
relação. 

Atenção: se estiver ligada ao verbo, a relação da preposição será a mesma circunstância 
da locução adverbial. A diferença entre preposição e locução adverbial é o fato de poder haver 
preposição que não faça parte da locução adverbial. 

Caneta de Maria posse de quem? 

Ver de perta lugar de onde? 

Mesa de trabalho finalidade para que a mesa? 

Morreu de felicidade causa morreu de quê? 

Falava de amor assunta falava de quê? 

Saiu com os amigos companhia saiu com quem? 

Sou de Ribeirão lugar (origem) de onde? 

295 PREPOSiÇÃO 

Bola de couro matéria de que é feita a bola? 

A música é de Caetano Veloso autoria de quem? 

A escolha será por sorteio modo ou conformidade como? 

Andaremos a cavalo meio de quê? 

Palmeiras jogou contra Corinthians oposição contra quem? 

Tomei um copo de vinho conteúdo de quê? 

Vendeu o livro (a) por R$ 50,00 preço .por quanto? 

Formou-se em medicina especialidade em quê? 

Olhe para frente sempre destino ou direção para onde? 

Foi atéofim 

Está sem paciência 

Saiu do palco sob muitos aplausos 

6. EXERCÍCIO 
Por haver poucas questões de concursas, 

foram inseridos testes pedidos em vestibula
res e concursos de VUNESP. 

01. Nas frases seguintes, identifique as pre
posições e indique o sentido da relação que 
estabelecem: 

a) Não se deve ir à praia ao meio-dia! 

b) Passei o dia à toa; à noite, senti-me vazio. 

c) Como não reagir ante tanta desfaçatez?! 

d) Várias pessoas seguiam após eles. 

e) Após alguns minutos, resolvi intervir. 

f) Estou decidido: agora, vou até o fim! 

g) As discussões estão suspensas, até se
gunda ordem. 

h) Tomou as decisões necessárias com rapi
dez. Quando percebemos, já tinha volta
do com o irmão. 

i) Colava seu corpo contra o muro enquan
to deslizava com agilidade. 

j) Todas as provas até agora encontradas 
atuam contra eles. 

k) Venho de longe, vou para longe ... 

I) Desde aquele tempo, pouco se tem feito 
pelos mais humildes. 

m) Não desejava cair em descrédito perante 
a opinião pública. 

limite 

ausência, falta 

lugar conotativo (sentido figurado) 

n) Sobre o anoitecer chegamos a Ouro Pre
to. 

o) Sob certos aspectos, ele está certo. 

p) Trazia um embrulho 5::Jb a camisa. 

02. No trecho: "(O Rio) não se industrializou, 
deixou explodir a questão social, fermentada 
por mais de dois milhões de favelados, e in
chou, ~ exaustão, uma máquina administrati
va que não funciona ... ", a preposição a (que 
está contraída com o artigo a) traduz uma 
relação de: 

a) fim 

b) causa 

c) concessão 

d) limite 

e) modo] 

03. Assinale a alternativa em que a norma 
culta não aceita a contração da preposição 
de: 

a) Aos prantos, despedi-me dela. 

b) Está na hora da crian·;a dormir. 

c) Falava das colegas em público. 

d) Retirei os livras das prateleiras para lim
pá-Ias. 

e) O local da chacina estava interditado. 
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04. Assinale a alternativa em que a preposi
ção destacada estabeleça o mesmo tipo de 
relação que na frase matriz: Criaram-se a pão 
e água. 

a) Desejo todo :J bem a você. 

b) Ajulgar por esses dados, tudo está perdi-
do. 

c) Feriram-me a pauladas. 

d) Andou a colher alguns frutos do mar. 

e) Ao entardecer, estarei aí. 

05. Assinale a opção em que a preposição 
com traduz uma relação de instrumento: 

a) «Teria sorte nos outros lugares, com 
gente estranha." 

b) «Com o mete avô cada vez mais perto de 
mim, o Santa Rosa seria um inferno.» . 

c) «Não fumava. e nenhum livro com força 
de me prender.» 

d) «Trancava-me no quarto fugindo do 
aperreio, matando-as com jornais.» 

e) «Andavam por cima do papel estendido 
com outras já pregadas no breu.» 

06. "O policial recebeu ° ladrão a bala. Foi 
necessário apenas um disparo; o assaltante 
recebeu a bala na cabeça e morreu na hora." 

No texto, os vocábulos em destaque são 
respectivamente: 

a) preposição e artigo 

b) preposição e preposição 

c) artigo e artigo 

d) artigo e preposição 

e) artigo e prO'1Ome indefinido 

07. "Depois a mãe recolhe as velas, torna a 
guardá-Ias na bolsa.", os vocábulos em des
taque são, respectivamente: 

a) pronome pessoal oblíquo, preposição, 
artigo 

b) artigo, preposição, pronome pessoal 
oblíquo 

c) artigo, pronome demonstrativo, 
pronome pessoal oblíquo 

d) artigo, preposição, pronome demonstra
tivo 

e) preposição, pronome demonstrativo, 
pronome pessoal oblíquo. 

08. Assinale a alternativa em que ocorre 
combinação de uma preposição com um 
pronome demonstrativo: 

a) Estou na mesma situação. 

b) Neste momento, encerramos nossas 
transmissões. 

c) Daqui não saio. 

d) Ando só pela vida. 

e) Acordei num lugar estranho. 

09. Classifique a palavra como nas constru
ções seguintes, numerando, conveniente
mente, os parênteses. A seguir, assinale a 
alternativa correta: 

1) Preposição 

2) Conjunção Subordinativa Causal 

3) Conjunção Subordinativa Conformativa 

4) Conjunção Coordenativa Aditiva 

5) Advérbio Interrogativo de Modo 

( ) Perguntamos como chegaste aqui. 

( ) Percorrera as salas como eu mandara. 

( ) Tinha-o como amigo. 

( ) Como estivesse muito frio, fiquei em 
casa. 

( ) Tanto ele como o irmão são meus amigos. 

a) 2 - 4 - 5 - 3 - 1 

b) 4 -5 - 3 - 1 - 2 

c) 5 - 3 - 1 - 2 - 4 

d) 3 - 1 - 2 - 4 - 5 

e) 1 - 2 - 4 - 5 .:.. 3 
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10. Assinale a opção cuja lacuna não pode 
ser preenchida pela preposição entre parên
teses: 

a) uma companheira desta, ... cuja figura os 
mais velhos se comoviam (com) 

b) uma companheira desta, ... cuja figura já 
nos referimos anteriormente (a) 

c) uma companheira desta, ... cuja figura 
havia um ar de grande dama decadente 
(em) 

d) uma companheira desta, ... cuja figura an
dara todo o regimento apaixonado (por) 

e) uma companheira desta, ... cuja figura as 
crianças se assustavam (de) 

11. "A cigarra começa a cantar assim que a 
primavera a desperta." 

Nas suas quatro ocorrências do período 
acima, a palavra a classifica-se, respecti
vamente, como: 

a) artigo, preposição, artigo, pronome 

b) artigo, pronome, preposição, pronome 

c) pronome, artigo, pronome, artigo 

d) artigo, pronome, preposição, artigo 

e) artigo, preposição, pronome, artigo 

12. As relações expressas pelas preposições 
estão corretas na sequência: 

I. Saí com ela. 

11. Ficaram sem um tostão. 

111. Esconderam o lápis de Maria. 

IV. Ela prefere viajar de navio. 

V. Estudou para passar. 

a) companhia; falta; posse; meio; fim 

b) falta; companhia; posse; meio; fim 

c) companhia; falta; posse; fim; meio 

d) companhia; posse; falta; meio; fim 

e) companhia; falta; meio; posse; fim 

13. "Fui ~ a porta. Abri-~ e vi ~ ~ esta
vam esperando o ônibus." 

As palavras em destaque são, pela or
dem: 

a) artigo, preposição, pronome átono, arti
go 

b) preposição, pronome átono, artigo, pre
posição 

c) preposição, pronome oblíquo, artigo, 
pronome demonstrativo 

d) artigo, pronome átono, pronome de
monstrativo, artigo 

e) n.d.a. 

14. Marque a alternativa que indica as classes 
das palavras em destaque conforme a ordem 
em que estas aparecem abaixo: 

"Ante essa repulsa obstinada, teve as 
mais variadas reações." 

"1550 produzia nele um constrangimento 
não só perante todos quantos sabiam da 
escória como também perante si mes
mo." 

a) advérbio, adjetivo, numeral, pron. de
monstrativo, advérbio 

b) preposição, adjetivo, advérbio, pron. de
monstrativo, preposição 

c) preposição, adjetivo, advérbio, pron. de
monstrativo, advérbio 

d) advérbio, verbo, pron. indefinido, pron. 
relativo, adjetivo 

e) conjunção coordenativa, adjetivo, nume
rai, pron. indefinido, preposição 

15. Em - Para completar, a balança e a espa
da também são instrumentos de São Miguel 
- os termos para, e, de em destaque, estabe
lecem, respectivamente, relação de 

a) finalidade - adição - instrumento. 

b) causa - adição - meio. 

c) aSsunto - oposição - posse. 

d) finalidade - adição - posse. 

e) modo - oposição - lugar. 

16. A relação entre a palavra em destaque e 
a circunstância expressa nos parênteses está 
correta na alternativa 

a) Preparou-se para o baile. (referência) 

b) Voltaram apesar do escuro. (concessão) 

c) Pare de escrever SSllil,lápis. (modo) 

d) 2Q.Deus é imortal. (inclusão) 

e) Eis o homem, senhor. (situação) 
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17. Assinale a alternativa em que a relação 
que a preposição estabelece está correta
mente indicada entre parênteses. 

c) Na terra de aventureiros, a instabilidade 
existe como ética da imprevidência. (mo
do) 

a) Dois princípios !lê..vida coletiva se com
batem e regulam a atividade humana. 
(causa) 

d) Esforços que se dirigem ~ uma recom
pensa imediata são enaltecidos pela 
aventura. (finalidade) 

b) Existe uma distinção fundamental ~ 
os povos coletores e os lavradores. (ma
téria) 

e) Durante o trabalho de exploração, os ho
~o ignoram fronteiras. (origem) 

',' , "". GABARITO 

a a = lugar / a = tempo 

b a = modo / a = tempo 

c ante = lugar conotativo 

d após = lugar 

e após = tempo 

f até= limite 

g até= limite 

h com = modo / com = companhia 

01 i 
contra = lugar, proximidade / com 
= modo 

j até = limite / contra = oposição 

k 
de = lugar, origem / para = lugar, 
destino 

I desde = tempo I por = finalidade 

m 
em = modo / perante = lugar co-
notativo 

n sobre = tempo / a = lugar, destino 

o sob = lugar conotativo 

p sob = lugar 

02 E 03 B 04 C 05 C 

06 A 07 B 08 B 09 C 

10 E 11 A 12 A 13 E 

14 B 15 D 16 B 17 D 

CAPÍTULO 11 ~ 

INTERE]EIÇAO 
SUMARIO 

1. Definição' 2. Funções' 3. Formação' 4. Classificação' 5. Exercício 

1. DEFINIÇÃO 

Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que procura 
agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja 
necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. 

Exemplos: 

2. FUNÇÓES 

Você faz o que no Brasil? 

Sintetizar. uma frase exclamativa, ex-
Eu? Eu negocio com madeiras. 

primindo alegria, tristeza, dor, etc. 

Ah, deve ser muito interessan:e. 

Sintetizar uma frase apelativa Cuidado! Saia da minha frente. 

3. FORMAÇÃO 

simples sons vocálicos Oh!, Ah!, Ó, O. 

palavras Oba!, Olá!, Claro! 

grupos de palavras (locuções interjetivas) Meu Deus!, Ora bolas! 
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4. CLASSIFICAÇÃO 

Advertência Cuidado!, Devagar!, Calma!, Sentido!, Atenção!, Olha!, Alerta! 

Afugentamento Fora!, Passa!, Rua!, XÔ! 

Alegria ou Satisfação Oh!, Ah!,Eh!, Oba!, Viva! 

Alívio Arre!, Ufl, Ufa! Ah! 

Animação ou Estímulo Vamos!, Força!, Coragem!, Eia!, Animo!, Adiante!, Firme!, Toca! 

Aplauso ou Aprovação Bravo!, Bis!, Apoiado!, Viva!, Boa! 

Concordância Claro!, Sim!, Pois não!, Tá!, Hã-hã! 

Repulsa ou Desaprovação 
Credo!, Irra!, Ih!, livra!, Safa!, Fora!, Abaixo!, Francamente!, Xi!, Chega!, 
Basta!, Ora! 

Desejo ou Intenção Oh!, Pudera!, Tomara!, Oxalá! 

Desculpa Perdão! 

Dor ou Tristeza Ai!, Ui!, Ai de mim!, Que pena!, Ah!, Oh!, Eh! 

Dúvida ou Incredulidade Qual!, Qual o quê!, Hum!, Epa!, Ora! 

Espanto ou Admirilção 
Oh!, Ah!, Uai!, Puxa!, Céus!, Quê!, Caramba!, Opa!, Virgem!, Vixe!, Nos-
sa!, Hem?!, Hein?, Cruz!, Putz! 

Impaciência ou Ccntrariedade Hum!, Hem!, Irra!, Raios!, Diabo!, Puxa!, PÔ!, Ora! 

Pedido de Auxílio Socorro!, Aqui!, Piedade! 

Saudação, Chamamento ou In- Salve!, Viva!, Adeus!, Olá!, Alô!, Ei!, Tchau!, C, Ó, Psiu!, Socorro!, Valha-
vocação -me, Deus! 

Silêncio Psiu!, Bico!, Silêncio! 

Terror ou Medo Credo!, Cruzes!, Uh!, Ui!, Oh! 

Afetividade oizinho, bravíssimo, até loguinho. 

5. EXERCÍCIO c) Puxa! - Intenção 

d) Firme! - Repulsa 

01. Quais dos gr'Jpos de palavras são forma
dos por interjeição: 

e) Hum! - Desejo 

a) Vida, Casa, Palavra, Cruzada 

b) Documentar, Texto, Moscas!, Questione! 

c) Eil, Marta, Sa ,Entretanto 

d) Oh!, Claro!, C:Jal, Atenção! 

e) Atenção!, A tensão, Rua Gaspar Dutra, 
Correr 

02. Qual dos se,tidos das interjeições está 
correto? 

a) Credo! - Repulsa 

b) Vamos! - DÚ'iida 

03. De acordo com o código mencionado, 
relacione corretamente as colunas analisan
do o valor semântico atribuído pelas prepo
sições: 

a) admiração 

b} espanto 

c} aversão 

d} alívio 

( ) Nossa! Como você é formidável! 

( ) Ufa! Terminamos o trabalho em tempo 
hábil. 
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( ) Credo! Não gostei do que você falou. 

() Nossa! Que homem estranho está 
percorrendo pelas ruas do bairro. 

04. Atribua às orações abaixo, uma interjei
ção correspondente ao contexto expresso 
pelas mesmas: 

a) _______ que bom seria se não tivés
semos que nos preocupar com a falta de 
segurança. 

b) Não consigo resolver esta questão. 
____ estou bastante preocupada, 
pois não entendi toda a matéria. 

c) ____ você obteve o primeiro lugar 
na competição! 

d) Acho que esta pessoa que está passando 
por ali é um amigo que não vejo há anos. 
_____ espere, preciso falar contigo. 

05. Substitua os termos em destaque por 
preposições correspondentes: 

a) Fiquem quietos! A aula já começou. 

b) Não aprovo! Sua atitude desagradou a 
todos. 

c) Vais conseguir! Sigas adiante, pois serás 
um vencedor. 

d) Esteja mais atento! Esta estrada oferece 
riscos aos condutores. 

01 D 

02 A 

03 A,D,C,B 

a} Nossa! 

04 
b} Socorro! 

c} Salve! 

d} Ei! 

a} Psiu! 

05 
b} Credo! 

c} Vamos! 

d} Atenção! 
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CAPÍTULO 1 

TERMOS ESSENCIAIS 
DA ORAÇÃO 

SUl\1i\RIO ... 

1. Introdução' 2. Definiçáo • 3. Sintaxe de oração' 3.1. Frase, oração e período' 3.1.1. Frase' 
3.1.1.1. Tipos de frase' 3.1.1.2. Construção da frase' 3.1.2. Oração' 3.1.3. Período' 3.2. Termos 
essências da oração' 3.2.1. Sujeito' 3.2.1.1. Em concursos' 3.2.1.2. Exercício' 3.2.2. Predicado 
• 3.2.2.1. Predicaçáo verbal' 3.2.2.1.1. Estados do verbo de ligação' 3.2.2.1.2. Em concursos' 
3.2.2.1.3. Exercício' 3.2.2.3. Predicativo' 3.2.2.3.1. Morfossintaxe dos predicativos' 3.2.2.3.2. Exer
cício' 3.2.2.4. Classificação do predicado' 3.2.2.4.1. Exercício 

1. INTRODUÇÃO 
Sintaxe é o cerne da língua portuguesa, o âmago do estudo para todas as provas de con

cursos públicos. Um quadro-resumo para entender o porquê de sua importância: 

SUBSTANTIVO 
(núcleo) 

PERíODO 

SIMPLES 

ADJETIVO 
(adjunto adnomlnal 

ou predicativo) 

PRONOME 
(sujeito ou adjunto 

adnominalou 
predicativo) 

PERíODO 

COMPOSTO OONoo~aA B 

VERBO 
(as análises são 

dependentes 
do verbo) 

PONTUAÇÃO 
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Para fazer a análise, precisa-se da morfologia - substantivo, adjetivo, pronome, verbo e 

outras classes gramaticais. Para entender os tópicos nela contidos, é necessário seguir o passo 

a passo. Asseguro: desta vez você aprende português. Teoria + exercícios antes de chegar às 

questões de concursos, esse é o segredo. 

2. DEFINIÇÃO 

A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das 

frases no discurso, bem como a relação I~ica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem 

verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as 

palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para 

o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e 
orações. 

3. SINTAXE DE ORAÇÃO - TERMOS ESSENCIAIS 

3.1 Frase, oração e período 

3.1.1 Frase 

Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só pala

vra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Pode exprimir: ideias, emoções, ordens ou 
apelos. 

SINTAXE 

3.1.1.1 Tipos de frase 

Você estuda comigo domingo? 

Uma pergunta é feita e se deseja obter al- = Interrogação direta 

Interrogativas guma informação. A interrogação pode ser Desejo saber se você estuda comigo 
direta ou indireta. domingo. 

= Interrogação indireta 

O emissor da mensagem dá uma ordem, Faça-o entrar no carro! 

um conselho ou faz um pedido, utilizando = Afirmativa 
Imperativas 

o verbo no modo imperativo (afirmativo Não faça isso. 
ou negativo). = Negativa 

Exclamativas 
Possuem estado afetivo e apresentam en- Que prova difícil! 

toação ligeiramente prolongada. t uma delícia esse sanduíche! 

Obrigaram o aluno a sair. 
t a constatação um fato. Informa ou decla- = Afirmativa 

Declarativas ra alguma coisa. Podem ser afirmativas ou 
Ela não está na escola. negativas. 
= Negativa 

, 
Optativas Usadas para exprimir um desejo. 

Deus te abençoe: 

Bons ventos o tragam! 

3.1.1.2 Construção da frase 

Socorro! 

Frase Nominal Não há verbo. Cuidado! 

Belo quadro o seu! 

A lua ilumina a cidade e inspira 

Frase Verbal Possui verbo. os poetas. 

Os músicos saíram para o shcw. 

3.1.2 Oração 

Oração possui estrutura sintática, ou seja, possui verbo. 

Se a frase (precisa ter sentido completo) possuir verbo, será também um3 oração. 

Oração = possui verbo. A lua ilumina a cidade e 
inspira os poetas. \----------1 

Frase = possui sentido. 
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3.1.3 Período 

o período é formado por oração e pode ser classificado em simples ou composto. 

"o,, PerlodoSil1l~les Uma oração, um verbo. A lua ilumina a cidade. 

Período ComPi>~to ". 
Mais de uma oração, mais de um A lua ilumina a cidade e inspira os 
verbo poetas. 

3.2 Termos essências da oração 

simples 

composto 

elíptico, 

desinencial, 

oculto 

indeterminado 

oração 

sem sujeito 

309 TEH~lOS ESSENCIAIS DA OHAÇÃO 
• ............................................................... SINTAXE 

São termos essenciais da oração: sujeito e predicado. 

Sujeito é o ser de quem se declara algo e predicado é a declaração feita do sujeito. 

3.2.1 'Sujeito 

Para encontrar o sujeito faz-se a pergunta o quê?(para coisa) e quem? (para pessoa). 

Atente-se: se há voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, o sujeito não é apenas o ser que pra
tica ação. Pode praticar, sofrer ou praticar e sofrer a ação. 

Classificam-se em: 

Simples 

Composto 

Simples e implícito ou 
elíptico ou desinencial 

ou oculto 

Indeterminado 

Oração sem sujeito 

um núcleo 

mais de 
um núcleo 

não está 
explícito 

na oração 

não se 
sabe quem 
é o sujeito. 

Pode 
ocorrer 

em duas 
situações: 

não há 
sujeito 
e pode 
ocorrer 

em três 
situações: 

Muitos fatos estranhos ocorriam naquela situação. 

= o que ocorriam? 

Músicae literatura fazem bem à alma. 

= o que fazem bem? 

Fez o texto ontem. 

= quem fez? Ele, mas o pronome não está explícito. 

1. Verbo na terceira 
pessoa do plural; Fizeram ótima prova. 

2. Verbo na terceira = quem fizeram? Não se sabe. 

pessoa do singu- Necessita-sede silêncio. 
lar + se (índice de = quem necessita, necessita de algo 
indeterminação do (V.T.I.) - de silêncio é 0.1. 
sujeito) 

/' Havia pessoas. 

1. Verbo haver no sen- = existiam 

tido de existir ou São duas horas. 
ocorrer; = ser indicando tempo 

2. Verbos serl estar Está muito calor. 
e fazer indicando 
tempo ou fenõme- = estar indicando fenõmeno meteo-

no meteorológico; rológico 

3. Verbos que indicam Faztrês anos que não a vejo. 

fenõmenos da natu- = fazer indicando tempo decorrido 

reza. Ontem choveu demais. 

= fenômeno da natureza 
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3.2.1.1 Em concursos 

o que é pedido em concursos e pode gerar dúvidas: 

- Simples: retirando o núcleo, o(s) termo(s) que resta(m) possui (possuem) funçao de adjunto adnomi
na!. 

Muitos fatos estranhos ocorriam naquela situação 

A.A. núcleo A.A. 

- Composto: o termo que liga os núcleos é chamado de conjunção ou conectivo. 

Música e literatura fazem bem à alma. 

E = conectivo ou conjunção 

Simples e implícito ou elíptico ou desinencial ou oculto: No singular, sujeito = ele; no 
plural, sujeito = indeterminado. 

Fez o texto ontem. = sujeito simples e implícito (ele) - Fora de contexto. 

Fizeram o texto ontem. = sujeito indeterminado (verbo no plural). 

Indeterminado: Sempre muito pedida a diferença do SE. 

fndice de 
Verbo no singular 

Intransitivo, transitivo Dormiu-se bem. 
indireto e verbo de indeterminaçao do 

sujeito 
+ se. 

ligação. Precisa-se de livros. 

Encontrou-se o local da 

Verbo no singular ou 
transitivo direto + se 

prova = encontraram-se os 

Pronome apassivador 
no plural + se. Admite 

ou transitivo direto e 
locais da prova. 

plural porque possui 
indireto + se Dão-se aulas aos necessita-

sujeito. dos = aulas são dadas aos 
necessitados. 

Oração sem sujeito: Há pouco tempo, acrescentou-se o verbo bastar seguido da prepo
sição de = Basta de problemas: oração sem sujeito. 

Fixando a concordância: 

Havia alunos. 

Devia haver alunos. 

Havia de haver alunos. 

Alunos: objeto direto 

Ii SUJEITO 

v~rb~ ac!mrte pl~ral 
Existiam alunos. 

Deviam existir alunos. 

Haviam de existir alunos. 

Alunos: sujeito 

'Por isso o verbo admite plural 

Verbo FAZER indicando tempos decorrido: singular. 

Faz dois anos. Vai fazer dois anos. 

Em: O dia amanheceu calmo, embora o verbo indique fenômeno da natureza, o dia pos
sui função de sujeito. 
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3.2.1.2 Exercício 

01. Quando a oração não tem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Esta afirma

ção pode ser comprovada em: 

a) Chegou o pacote de livros. 

b) Existe muita gente amedrontada. 

c) Ainda há criança sem escola. 

d) Não procede a acusação contra ele. 

e) t proibida a entrada. 

02. O sujeito é simples e determinado em: 

a) Há somente um candidato ao novo cargo, doutor? 

b) Vive-se bem ao ar livre. 

c) Na reunião de alunos, só havia pais. 

d) Que calor, filho! 

e) Viam-se eleitores indecisos durante a pesquisa. 

03. Há oração sem sujeito no período: 

a) Numa terça-feira me chamaram. 

b) Abria-se para mim,de repente, um céu. 

c) Itabaiana estava a um salto do Santa Rosa. 

d) . Não há judiação, coronel. 

04. Só num caso a oração é sem sujeito. Assinale-o. 

a) Faltavam três dias para o batismo. 

b) Houve por improcedente a reclamação do aluno. 

c) Só me resta uma esperança. 

d) Havia tempo suficiente para as comemorações. 

GABARITO 

c 2 E 3 D 4 D 

3.2.2 Predicado 

Predicado é a declaração feita do sujeito, isto é, retirando-se o sujeito obtém-se o pre

dicado. Pode haver oração sem sujeito, mas não há como existir oração sem predicado. São 

classificados em verbal, nominal e verbo-nominal. 

Para classificá-lo, é necessário estudarmos os termos que fazem parte do predicado. Siga o 

passo a passo para evitar erros. 
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3.2.2.1 Predicação verbal 

Predicação é a classificação do verbo. Vamos aprofundar: 

• "ô~~sifi~'çãô' 1.~:;í!F~?·Teorl~;! ",:P:~:} 1;~.·i •• E~~mplo "}~: I·· ..•. ··.·.· .. Dicã '" :" .... 
<;";""1': '",,.,,,H"""" " 

o verbo não exige com ple-
O vulto desapareceu na 

Nunca caberão as palavras 
!!ltransitivo mento, por isso o prefixo planície. algo e alguém após o in-

IN. transitivo. 

Transitivo o verbo exige complemen- "Tenho duas mãos e o sen- quem tem, tem algo . direto to SEM preposição . timento do mundo:' 

Transitivo o verbo exige complemen- Todos precisam de felici- quem precisa, precisa DE 
indireto to COM preposição. dade. algo 

Transitivo o verbo exige dois comple- Alguém ofereceu flor à le- quem oferece, oferece direto e mentos: com e sem prepo- manjá. algo a alguém 
indireto sição 

liga o sujeito ao predica- Para haver verbo de liga-Verbo de tivo (termo que qualifica) 
Todos ficaram felizes. ção, é preciso haver predi-

ligação = não indica ação. Indica 
cativo. estado. 

3.2.2.1.1 Estados do verbo de ligação 

Por não indicar ação (movimento), o verbo de ligação pode expressar diferentes estados. 

permanente ser, viver 
Ele é alegre. 

Ele vive alegre. 

transitório estar, andar, achar-se, encontrar-se 
Nós estamos felizes. 

Eles andam felizes. 

mutatório 

continuidade de 
estado 

ficar, virar, tornar-se, fazer-se 

continuar, permanecer 

estado aparente parecer 

3.2.2.1.2 Em concursos 

Note a diferença entre as orações abaixo. 

Ficaram cansados. Tornaram-se exaustos. 

Todos continuam desconfiados. 

Alguém permanece desatento. 

Ela parece satisfeita. 

Lembre-se de que para haver verbo de ligação é preciso haver predicativo! 

Eles estavam 

v.L. 

Eles estavam 

intransitivo 

exaustos. 

ptivo sujeito 

em Londres. 

adjunto adverbial de lugar 

Elas ficaram I nervosas. 
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Elas ficaram na escola. 

intransitivo adjunto adverbial de lugar 

3.2.2.1;3 Exercício 

01. Classifique quanto à predicação os verbos das ações abaixo. 

a) Juvenal atualizava seus conhecimentos. 

b) O cão desapareceu na planície vazia. 

c) Os meninos estavam nervosos. 

d) Ofereceram o cargo ao deputado. 

e) Aqueles soldados não confiam em seus superiores. 

f) A noite chegou. 

g) A noite chegou inesperadamente. 

h) A noite chegou fria. 

i) Os candidatos receberam o prêmio. 

j) Fatos estranhos sucederam naquela noite. 

"!:. .:.'. : 'GABARITO 

a) V.T.D. = atualiza algo. 

b) INTRANSITIVO = o que desaparece, de-
saparece. 

c) V.L. = há predicativo. 

d) V.T.D.I. = ofereceram algo a alguém. 

1 e) V.T.I. = não confia em alguém. 

f) INTRANSITIVO = o que chega, chega. 

g) INTRANSITIVO = o que chega, chega. 

h NTRANSITIVO = o que chega, chega. 

i) V.T.D. = quem recebe, recebe algo. 

j) INTRANSITIVO = o que secede, sucede. 

3.2.2.3 Predicativo 

Predicativo é o termo que qualifica o sujeito ou o objeto. 

Muito importante: para haver predicativo é necessário o verbo de ligação e para haver 
verbo de ligação é necessário o predicativo. 

Fácil assim: 

Predicativo-7 Verbo de ligação 

Verbo de ligação -7 Predicativo 

f;::';;,:;;:~~:,e';,~!;>":;" '" -:,' ;,," ,~' <;' "', ,,' -'-.'t 

I~::tr,!~dlcativodo sujeito;" A plateiaaplaudiu o espetáculo emocionada 

A plateia (sujeito) aplaudiu o espetáculo (e estava = V.L.) emocionada. 
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Predicativo d o objeto Encontrei mortos os soldados. 

Encontrei (transit ivo direto) os soldados (objeto direto) (e eles estavam) mortos. 

3.2.2.3.1 ~forfossinta. xe dos predicativos 

adjetivos ou locuções adjetivas A lua é branca. 

substantivos Ele é engenheiro. 

Predicativo pron ornes substantivos Para Vinícius de Moraes, a beleza era tudo. 

do sujeito num erais substanti'G'os 

pala vra substantiva da 

oração su bordinada substantiva 

Predicativo adjetivo 

do objeto substantivo 

3.2.2.3.2 Exercício 

01. Nas frases abaixo, apon te e classifique o predicativo. 

o horizonte. a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

j) 

O sol surgiu radiante n 

Os atletas considerara m a maratona cansativa. 

deixa o povo desesperado. 

a forte gente." (Camões) 

A falta de perspectivas 

"Um fraco rei faz fraca 

Sempre o considerara m como louco. 

Cheguei ofegante à po rta da cantina. 

As meninas alegres saí ram tristíssimas. 

Consideraram absurda a decisão do árbitro. 

mpestivo o recurso. Os juízes julgaram inte 

Os irresponsáveis eram cinco. 

A vida é um querer sem fim. 

A verdade é que ele foi aprovado. 

Todos consideraram a prova difícil. 

Nomeram-no síndico. 

j) Inquietos, os meninos esperam o resultado do pedido. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
1 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

GABARIT o 

Predicativo do SU JEITO 

JETO 

BJETO 

BJETO 

BJETO 

Predicativo do OB 

Predicativo do O 

Predicativo do O 

Predicativo do O 

Predicativo do SU JEITO 

JEITO 

BJETO 

BJETO 

Predicativo do SU 

Predicativo do O 

Predicativo do O 

Predicativo do SU JEITO 
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3.2.2.4 Classificação do predicado 

PREDICADO Teoria 'f;.' Exemplo 

Verbal o núcleo é o verbo 
Todos CAMINHAVAM tranguilamente l2e1a menos o verbo 

raia. de li a ão 

Nominal o núcleo é o predicativo Alguns estavam FELIZES. 
há verbo de 

li a ão 

verbo 

Verbo-
há dois núcleos: verbo e 

Todos CAMINHAVAM FELIZES l2ela Eraia. (+ V.L. oculto) 
predicativo 

nominal + redicativo 

Todos CAMINHAVAM (e estavam) FELIZES ela raia. 

Facilitando: 

predicados verbo significativo verbo de Jiqacão . prEldicatlvo :.';\: 

P.V. sim não não 

P.N. não sim sim 

P.V.N. sim não explícito sim 

- Verbos significativos são os intransitivos, transitivos diretos, transitivos i:1diretos, transiti

vos diretos e indiretos. 

3.2.2.4.1 Exercício 

01. Nas orações: 

"O pavão é um arco-íris de plumas." 

"De água e luz ele faz seu esplendor." 

Temos, respectivamente: 

a) dois predicados nominais, cujos predicativos dos sujeitos são arco-íris e esplendor. 

b) um predicado nominal, cujo predicativo do sujeito é arco-íris, e um predicado verbo-nomi
nal, cujo predicativo do objeto é esplendor. 

c) um predicado nominal, cujo predicativo do sujeito é arco-íris, e um predicado verbal, cujo 
objeto direto é esplendor. 

d) dois predicados verbais, cujos objetos diretos são arco-íris e esplendor. 

e) um predicado nominal, cujo verbo é de ligação, e um predicado verbal, cujo verbo é intran
sitivo. 

02. No período: "As águias e os astros amam esta região azul, vivem nesta região azul, palpitam 
nesta região azul." . 

Temos: 

a) um predicado verbal e dois verbo-nominais, havendo, nos dois últimos, o complemento 

predicativo do objeto. 

b) três predicados verbais, sendo que, no primeiro, o complemento é o objeto direto, e, nos 
dois últimos, o objeto indireto. 

c) três predicados verbo-nominais, havendo, no último, o complemento prediotivo do objeto. 

d) três predicados verbais, havendo, em apenas um deles, o complemento Qbjeto direto. 

e) três predicados verbais formados por verbos intransitivos. 
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03. 

I. Paulo está adoentado. 

11. Paulo está no hospital. 

a) O predicado é verbal em I e 11. 

b) O predicado é nominal em I e 11. 

c) O predicado é verbo-nominal em I e 11. 

d) O predicado é verbal em I e nominal em 11. 

e) O predicado é nominal em I e verbal em 11. 

04. Nas orações abaixo, classifique o predicado. 

a) "Um dia ele chegou tão diferente ... " 

b) "Já conheço os passos dessa estrada." 

c) "Cada um de nós mentiu estupidamente." 

d) "Este líquido é água." 

e) O professor deixou o aluno constrangido. 

01 C 

"O pavão é um arco-íris de plumas:' 

sujeito V.L. Predicativo do sujo 

PREDICADO NOMINAL 

- POSSUI V.L. 

"De água e luz ele faz seu esplendor:' 

sujeito V.T.D 0.0. 

PREDICADO VERBAL 

- NÚCLEO = VERBO 

"As águias e os astros amam esta re-
giãoazul, -

V.T.D.OD P.V. 

03 

02 O vivem nesta região azul, 04 
INT. Lugar P.V. 
paloitam nesta região azul." 
INT. Lugar P.V. 

E 

I. Paulo está adoentado. 
V.L. predicativo sujo - P.N. 
11. Paulo está no hospital. 
INT.lugar - P.V. 

"Um dia ele chegou tão diferente .. :' 
A INT. predicativo sujo 

CHEGOU E ESTAVA DIFERENTE 
P.V.N. 

"Já conheço os passos dessa estrada:' 
B V.T.DO.D. 

P.V. 

"Cada um de nós mentiu estupidamente:' 
C INT. 

P.V. 

"Este líquido é água.» 
O V.L. predicativo sujo 

P.N. 

O professor deixou o aluno constrangido. 
V.T.D. O.D. predicativo sujo 

E DEIXOU O ALUNO E ELE FICOU CONS
TRANGIDO 
P.V.N. 

CAPÍTULO 2 

TERMOS INTEGRANTES 
DA ORAÇÃO 

I. Introduçáo· 2. Objeto direro' 2.1. Em concursos· 2.2. Objeto direto preposicionado' 2.3. Objeto 
direto pleonástico' 3. Objeto indireto' 3.1. Objeto indireto pleonástico' 4. Morfossintaxe dos com
plementos verbais' 4.1. Exercício' 5. Agente da passiva' 5.1. Em concursos' 5.2. Morfossintaxe do 
agente da passiva' 5.3. Exercício· 6. Complemento nominal' 6.1. Morfossintaxe do complemento 
nominal' 7. Diferença entre complemento nominal e objeto indireto· 8. Diferença entre comple
mento nominal e agente da passiva' 9. Diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal 
• 10. Exercício 

l.INTRODUÇÁO 

Termos integrantes, como o próprio nome diz, integram o sentido de outros termos, com
pletam. São eles: complementos verbais - objeto direto e objeto indireto -, complemento no
minal e agente da passiva. 

2. OBJETO DIRETO 

. . ..\ 

.~ ..•. Age. " ... · ...• te.· .• · .• d •.. · ... a .. , • passiva .. 

, "",J 

Completa a significação de verbos transitivos diretos sem acompanhamento de preposi
ção obrigatória. 
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Importante notar que dentro do objeto direto pode haver, também, o adjunto adnomi-
nal. . 

As mãos cálidas 

sujeito 

o estático olhar: objeto direto. 

Núcleo: olhar (substantivo) 

Adjunto Adnominal: o, estático. 

Abriu 

V.IO. 

Os longos braços: objeto direto 

Núcleo: braços (substantivo) 

Adjunto adnominal: os, longos. 

2.1 EM CONCURSOS 

encontram o estático olhar. 

V.T.O. 0.0. 

os longos braços ao chegar. 

0.0. 

Verbos intransitivos aparecem, frequentemente, como verbos transitivos diretos. Facilite: 
verbos não são intransitivos, apenas estão, pois no contexto pode sofrer alterações na predi
cação. 

" ... me sorri um sorriso pontual. .. " 

Viveu uma vida tranquila. 

2.2 OBJETO DIRETO PREPOSICIONADO 
Completa o sentido de um verbo transitivo direto (não exige preposição) e a preposição 

pode ser retirada sem que prejudique a estrutura. Pode ser preposicionado em algumas situ
ações: 

Ela amava a si mesma. 
O pronome pessoal oblíquo tônico é objeto direto. 

Enganaram a ti. 

Pronome relativo quem. Era a ma<;a a quem amava. 

Evitar ambiguidade. Ao dono, nenhum cão abandona. 

Numeral ambos. Aprovou a ambos. 

Nomes próprios ou comuns. Ele traiu ao pai. 

Pronomes substantivos indefinidos ou demonstrativos. Aprecio a este. 

Reciprocidade. Todos se odiavam uns aos outros. 

Pegou da viola. 

!:nfase. Bebeu do vinho. 

Comeu do bolo. 

319 TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO 
•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SINTAXE' 

2.3 OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO 

Ocorre repetição do objeto direto através de um pronome oblíquo átono. O pronome tem 
de se referir ao objeto direto. 

Estes livros, já os li. 
0.0. 0.0. pleonástico V.T.O. 

A mim, me engana. 
0.1. (tônico) 0.1. pleonástico (átono) 

3. OBJETO INDIRETO 

Completa a significação de verbos transitivos indiretos, com acompanhamento de prepo
sição obrigatória. 

Importante notar que dentro do objeto direto pode haver, também, o adjunto adnominal 
e, claro, a preposição. 

Desobedeço 

V.T.1. 

a: preposição 

meus: adjunto adnominal 

Desobedece A alguém. 

Precisamos de silêncio 

V.T.1. 0.1. 

Precisamos DE algo. 

Enviou lhe 

Y.T.o.1. 0.1. 

Enviou algo A alguém. 

3.1. OBJETO INDIRETO PLEONÁSTICO 

a meus patrões. 

0.1. 

para estudar. 

o livro. 

0.0. 

Ocorre repetição do objeto indireto através de um pronome oblíquo átono. O pronome 
tem de se referir ao objeto indireto. 

Aos pobres, nega -lhes tudo. 

0.1. Y.T.D.1. 0.1. pleonástico 0.0. 

Ao estudante relapso, nenhuma disciplina lhes interessa. 

0.1. SUJEITO 0.1. pleonástico V.T.1. 
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4. MORFOSSINTAXE DOS COMPLEMENTOS VERBAIS 
Os objetos podem ser representados por: 

Substantivo 
Leu bons livros. 

Gosta de bons livros. 

., Pronome Nunca li aquilo. 

• Substantivo Confiam em mim. 

Numerál',· - Quantos irmãos você tem? 
substantivo - Tenho três. 

Palavra 
Oisse um sonoro U sim': 

substantivada 

Oração 
Espero que você seja aprovado. subordinada 

4.1. EXERCÍCIO 

01.,.. Classifique os Complementos Ver

bais (Objeto Direto e Indireto, Objeto Direto, 

Objeto Direto Preposicionado, Objeto Direto 

Pleonástico, Pronome Oblíquo como Objeto 

Direto, Pronome Oblíquo como Objeto Indi
reto): 

01. A moça não resistiu ao beijo do namora-
do. 

02. Sem dúvida, este jovem gosta de música. 

03. Desejo-[te] boa viagem. 

04. A Leitura a'l1plia nossos conhecimentos. 

05. Que [lhe] importa o meu ar. 

06. Não duvides das verdades divinas. 

07. Ela [os] ensina a fazer ninhos nas árvores. 

08. Daremos ao rapaz o apoio necessário. 

09. Esse garoto desconfia das pessoas. 

10. Os ricos, não [os] invejo. 

11. Eles encontraram o documento. 

12. Estimo [aos] meus colegas. 

13. Escrevi uma carta à minha tia. 

14. Pediram-[lhe] explicações. 

15. A vitória, conquistei-la] após anos de luta. 

16. O vento da manhã refrescou-ralo 

17. O trabalho produz a riqueza e a felicidade. 

18. O Dourado se alimenta de outros peixes. 

19. O dinheiro, ninguém o viu. 

20. Carlos deseja felicidade a Renata. 

21. Entregou o comparsa ao delegado. 

22. Os policiais [nos] seguiram. 

23. Estas palavras, quem [as] disse foi Cristo. 

24. O agricultor deve ao Banco. 

25. O agrotóxico prejudica o meio ambiente. 

26. Carlos gosta de Luciana. 

27. Nós [te] convidamos para a festa. 

28. Não vejo ninguém. 

29. As abelhas machucaram-[no]? 

30. Ninguém temia o tirano. 

31. A indústria de lã optou por fibra sintética. 

32. Respeito-[vos]. 

33. Os homens aspiram à paz. 

34. Mandara-[nos] as cópias. 

35. Estes alunos, já [os] conheço. 

36. Escrevi uma carta ao presidente. 

37. Paguei um guaraná a Nancy. 

38. Aquela notícia interessa a todos. 

39. Sua opinião não [me] importa. 

40. Aquele livro [te] pertence. 

41. Duvido muito destas verdades. 

42. Os Romanos adoravam a Júpiter. 

43. Beberam do vinho. 

44. Cumpri com minha palavra. 

45. Não gostei do porém. 
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46. Contemplei a esplêndida paisagem. 

47. A professora não confia em seus alunos. 

48. Compreende isso? 

49. Transmita meus cumprimentos a seu ir
mão. 

50. Cantou suas mágoas a todos que o ou
viam. 

~f:j.~;~~:·> '. GABARITO 1;,Uh~: é;; , 'X 

01 
A moça não resistiu ao beijo do namorado 
(OI). 

02 
Sem dúvida, este jovem gosta de música 
(OI). 

03 Oesejo-te (a ti) (OI) boa viagem (00). 

04 
A Leitura amplia nossos conhecimentos 
(00). 

OS 
Que ~ importa (a você) (OI) ~ 
(00). 

06 Não duvides das verdades divinas (OI). 

07 Ele os (00) ensinou a fazer eieas (OI). 

08 
Oaremos ao rapaz (OI) o aeoio necessório 
(00). 

09 Esse garoto desconfia das eessoas (OI). 

10 Os ricos, não ~ invejo (00 Pleon.). 

11 Eles encontraram o documento (00). 

12 Estimo [aos] meus colegas (OOPrep.). 

13 Escrevi uma carta (00) à minha tia (OI). 

14 Pediram-lhe (OI) exelica~ões (00). 

15 
A vitória, conquistei-~ após anos de luta 
(00 Pleon.). 

16 O vento da manhã refrescou-~ (00). 

17 
O trabalho produz a rigueza e a felicidade 
(00). 

18 
O Oourado se alimenta de outros eeixes 
(OI). 

19 O dinheiro, ninguém ~ viu (00 Pleon.). 

20 
Carlos deseja felicidade (00) á Renata 
(OI). 

21 
Entregou o comearsa (00) ao delegado. 
(OI). 

" 
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22 Os policiais ~ seguiram (00). 

23 
Estas palavras, quem ~ disse foi Cristo 
(00 Pleon.). 

24 O agricultor deve ao Banco (OI). 

25 
O agrotóxico prejudica o meio ambiente 
(00). 

26 Carlos gosta de Luciana (OI). 

27 Nós ~ convidamos para a festa (00). 

28 Não vejo ninguém (00). 

29 As abelhas machucaram-!:!2? (00) 

30 Ninguém temia ~ (00). 

31 A indústria optou eor fibra sintética (OI). 

32 Respeito-vos (00). 

33 Os homens aspiram ~ paz (OI). 

34 Mandara-~as cópias (OI). 

35 Estes alunos, já ~ conheço (00 Pleon.). 

36 Escrevi uma carta (00) ao eresidente (OI). 

37 Paguei :!m guaraná (00) a Nancy (OI). 

38 Aquela notícia interessa a todos (OI). 

39 Sua opinião não ~ importa (OI). 

40 Aquele livro!!; pertence (OI). 

41 Ouvido muito destas verdades (OI). 

42 
Os Romanos adoravam [a) Júeiter (00 
Prep.). 

43 Beberam [do] vinho (00 prep.). 

44 Cumpri [com] minha ealavra (00 Prep.). 

45 Não gostei do eorém (OI). 

46 Contemplei a eselêndida eaisage~,!! (00). 

47 A professora não confia em seus alunos (OI). 

48 Compreende~? (00) 

49 
Transmita meus cumerimentos (00) ~ 
seu irmão (OI). 

50 
Cantou suas mágoas (00) ~ que o 
ouviam (OI). 
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5. AGENTE DA PASSIVA 
É o termo da oração que se refere a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por pre

posição, com a finalidade de indicar o ser que pratica a ação verbal sofrida pelo sujeito. 

Facilitando: é o termo que age na voz passiva. 

Quanto à transposição da voz ativa para a passiva analítica (ser + particípio), já aprofunda

mos os estudos no capítulo 7 - Verbo. 

Aprova 

sujeito 
paciente 

foi adiada 

ser+ 
particlpio 

pela banca. 

agente da 
passiva 

Note que o agente da passiva passa a ser sujeito na voz ativa e que o sujeito paciente passa 

a objeto direto: 

A banca a prova. 

sujeito ativo 0.0. 

Por isso é necessário o objeto direto para haver transposição da voz ativa para a passiva. 

Exemplo com três verbos: 

Os gabaritos tinham sido encontrados no pátio da escola pelos candidatos. 
__ ~~~~-+----------------t----------+-

sujeito paciente ser particípio adj. adverbial de lugar agente da passiva 

Se na voz passiva há três verbos, na ativa haverá dois: retira-se o ser. 

Os candidatos tinham encontrado no pátio da escola os gabaritos. 

sujeito = encontraram: V.T.D. adj. adverbial de lugar 0.0. 

5.1 Em concursos 

Em provas recentes, a pegadinha das bancas é retirar o verbo ser, deixando explícito ape

nas o particípio. 

Dica: tente transpor a oração para a voz ativa: 

A passeata feita 

sujeito 
paciente 

(ser implícito) 
particípio 

Estudantes fizeram 

sujeito ativo V.T.D. 

por estudandes. 

agente 
da passiva 

a passeata. 

objeto direto 
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5.2 Morfossintaxe do agente da passiva 

O agente da passiva é representado por um substantivo ou por uma palavra ou oração 
com valor de substantivo. 

O poema foi escrito por um grande poeta. 

O poema foi escrito por ele. 

O poema foi feito pelos três. 

5.3. Exercício 

01. Assinale o item que não apresenta agen

te da passiva. 

a) A casa foi alugada pelo novo proprietá
rio. 

b) A água descia pelas ruas com violência. 

c) As aves foram atacadas pela raposa. 

d) A cidade será beneficiada pelo novo de
creto. 

02. Assinale a opção em que o termo em des
taque tem a função de agente da passiva. 

a) A casa foi alugada para os estudantes. 

b) Os móveis e as casas foram levados ~ 
correnteza. 

c) Seriam cantadas novas canções. 

d) Comprei meu jeans favorito pela metade 
do preço. 

e) O grupo de jovens voltou para casa E!i2 
caminho mais longo. 

03. Em todas as alternativas abaixo, há obje
to direto preposicionado, exceto em: 

a) Acho que ela não consegue amar a nin
guém. 

b) Dedicou-se a estudos matemáticos. 

c) Para sair com a turma o diretor escolheu a 
nós. 

d) Ofenderam a mim e não a ele. 

e) O professor elogiou a todos. 

núcleo: poeta = substantivo 

núcleo: ele = pronome substantivado 

núcleo: três = numeral substantivado 

04. O agente da passiva foi corretamente 
destacado em todas as opçõ~s, exceto em: 

a) O presídio tinha sido cercado pelos sol
dados. 

b) Ela é a única responsável pela festa. 

c) O time foi derrotado 2.Sl9 cafl2l2..~o da 
cidad~. 

d) O mestre foi homenageado pelos alunos. 

e) A casa foi destruída pela inundação. 

05; Assinale a frase em que o objeto direto é 
pleonástico: 

a) A borboleta negra, encontrei-a à noite. 

b) Eu a sacudi de novo. 

c) Fiquei a olhar o cadáver com simpatia. 

d) Um golpe de toalha rematou a aventura. 

e) Vi dali o retrato de meu pai. 

06. Dentre as opções abaixo assinale aquela 
em que há objeto direto preposicionado: 

a) Passou aos filhos a herança receb~da dos 
pais; 

b) Amou a seu pai, com a mais plena gran
deza da alma; 

c) Amou sua mulher como se fosse a única; 

d) Naquele tempo era muito fácil viajar para 
os infernos; 

e) Em dias ensolarados, gosto de ver nuvens 
flutuarem nos céus de açosto. 
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07. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a 

que contém ol:;jeto direto preposicionado: 

08. Assinale a frase que contém agente da 
passiva: 

a) "Desesperado, deixou o cravo, pegou do 

papel escrito e rasgou-o". 

b) Não desconfiei do candidato e corrigi o 

trabalho por inteiro. 

c) Poucos jornais se referiram ao episódio. 

d) O jovem de hoje também necessita de 

espiritualicade. 

e) Pela estrada ia passando um comboio de 

caminhões-tanques. 

6. COMPLEMENTO NOMINAL 

a) Fiquei ouvindo aquilo por longo tempo. 

b) Dei cinco reais pelo cachorrinho. 

c) As colheitas foram levadas pela chuva. 

d) Sempre saía a esmo pelos caminhos. 

e) Agrada-me por todas as formas. 

É o termo da oração que se liga a um nome - substantivo, adjetivo ou advérbio - sempre 
por meio de uma preposição. Possui a função de completar o sentido do nome. 

o n::>vo projeto acessível 

sujeito predicativo do sujeito 

Faz-se a pergunta ao nome (regência nominal): é acessível a algo = completa adjetivo. 

Alguns 

sujeito 

Quem tem medo, tem medo de algo = completa substantivo. 

Agiu contrariamente 

adj. adverbial de modo 

Agiu cont'ariamentea algo = completa advérbio 

6.1 Morfossintaxe do complemento nominal 

O complEmento nominal possui função substantiva, isto é, será representado por um 
substantivo ou palavra ou oração com valor de substantivo. 

A obediência às leis é necessária. 

Leis: substantivo 

A necessidade dela era a mesma dos outros. 

Ela: pronome substantivo 
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A confiança nos dois é fundamental para o futuro. 

Dois: numeralsubstantivado 

Tinha necessidade de que o ajudassem. 

De que o ajudasse: oração subordinada substantiva 

Caminhar a pé lhe era necessário. 

Lhe: pronome oblíquo = saudável a ele 

o remédio nos era prejudicial. 

Nos: pranome oblíquo = prejlJdicial a nós 

7. DIFERENÇA ENTRE COMPLEMENTO NOMINAL E OBJETO INDI
RETO 

Muito fácil se pensar assim: 

1) Os dois termos são preposicionados; 

2) O objeto indireto vem após o verbo; 

3) O complemento nominal vem após um nome (não pode ser conjugado). 

Todos 

sujeito 

Quem gosta, gosta de algo = complementa o verbo. 

Todos tinham receio 

sujeito V.T.D. 0.0. 

Quem tem receio, tem receio de algo = completa o substantivo. 

E Como diferenciar os dois termos em outra situação? Mais fácil ainda! Vamos lá: 

Entregaram 

V.T.D.I. 

Retire o objeto dire·to: Entre
garam ao vencedor. 

o prêmio .... ao.vencédor. 

0.0. 

~etirou-se o objeto direto e manteve o sentido. Significa que o termo preposicionado está 
ligado ao verbo, ou seja, é objeto indireto. 
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Tinham medo da reprovação. 

V.T.o. 0.0. C.N. 

Não é possível retirar o objeto direto e continuar correta oração. 

Se retirar o objeto direto e a frase ficar incoerente, significa que o termo preposicionado 
está ligado ao nome, isto é, trata-se de um complemento nominal. 

8. DIFERENÇA ENTRE COMJ,?LEMENTO NOMINAL E AGENTE DA 
PASSIVA 

A dica é tentar transpor a oração para a voz ativa. Simples, não é? 

Candidatos foram inscritos pelos agentes. 

Sujeito paciente ser + particípio agente da passiva 

Voz ativa = Os agentes inscreveram os candidatos. 

Candidatos ficaram atentos ao resultado. 

sujeito V.L + predicativo do sujeito complemento nominal 

A oração já se encontra na voz ativa! 

9. DIFERENÇA ENTRE COMPLHvIENTO NOMINAL E ADJUNTO AD
NOMINAL 

Muito importante dar ênfase neste tópico. 

Para que haja diferença entre os dois termos é necessário atentar-se a três itens: 

1. O termo deve estar dentro do sujeito; 

2. O termo é preposicionado; 

3. O termo vem ligado a um substantivo. 

Feitas as três análises, passemos ao segundo passo: 

Sentido Ativo I Adjunto Adnominal 

A resposta DO ALUNO I convenceu a classe. 

O aluno respondeu: sentido ativo 

Sentido Passivo I Complemento Nominal 

A resposta AO ALUNO I convenceu a classe. 

O aluno recebeu a resposta: sentido passivo 

A crítica DO TÉCNICO AOS JOGADORES foi severa. 

O técnico criticou: do técnico = adjunto adnominal 

Os jogadores foram criticados: aos jogadores = complemento nominal 

I 
i 
I 

1 
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10 EXERCÍCIO 

01. Marque: 

AA. para adjunto adnominal; 

CN. para complemento nominal. 

a) A intervenção do diretor serenou os 
ânimos. ( ___ ) 

b) A compra do artilheiro foi comemorada 
pela torcida. ( ___ ) 

c) A alegria dos torcedores animava os jo-
gadores. ( ___ ) 

d) O fumo é prejudicial à saúde. ( ___ ) 

e) A resolução do exercício estava correta. 
(---) 

02. A análise sintática é definida pela re
lação que se estabelece entre palavras ou 
grupos de palavras dentro de um contex
to. Relacione a 2a coluna de acordo com a 
]a, observando a correta classificação dos 
termos destacados. A seguir, assinale a al
ternativa CORRETA: 

(1) Objeto direto 

(2) Objeto indireto 

(3) Complemento nominal 

(4) Agente da passiva 

)" A fome pode determinar a supressão 
de uma delas." 

)" A destruição não atinge o princípio 
universal e comum." 

)" Uma das tribos será exterminada ~ 
.2..!:!!.@." 

)" ... e morrem de inanição." 

a) 3,1,4,2 

b) 1,2,3,4 

c) 2,4,1,3 

d) 4,3,2,1 

e) 3,4,1,3 
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03. Em: Tinha grande amor à humanidade 
/ As ruas foram lavadas pe a chuva / Ele é 
rico ~~. Os termos destacados 
são, respectivamente: 

a) c?mplemento nominal, agente da pas
Siva, complemento nominal 

b) objeto indireto, agente da passiva, ob
jeto indireto 

c) complemento nominal, objeto indireto, 
complemento nominal 

d) objeto indireto, complemento nominal, 
agente da passiva 

e) objeto direto, objeto in:fireto, comple
mento nominal 

04.Assinale o item em que a função não 
corresponde ao termo em cestaque: 

a) Comer demais é prejudicial ~. 
(complemento nominal; 

b) Jamais me esquecerei ~ (objeto 
indireto) 

c) Ele foi cercado de anigos sinceros. 
(agente da passiva) 

d) Não tens interesse pelos estudos. (com
plemento nominal) 

e) Ele tinha receio de tudo a sua volta .. 
(objeto indireto) 

05. "A recordação da cenê persegue-me 
até hoje». Os termos em destaque são: -

a) objeto indireto - objeto indireto; 

b) complemento nominal - objeto direto; 

c) complemento nominal - objeto indire
to; 

d) objeto indireto - objeto direto; 

e) agente da passiva - objeto indireto. 
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A 
A intervenção do diretor serenou os ânimos. 
ELE INTERVEIO = A.A 

A . coml2ra do artilheiro foi comemorada 

B pela torcida. 
ELE FOI COMPRADO = C.N. 

A alegria dos torcedores animava os joga-
C dores. 

01 ELES ESTAVAM ALEGRES = A.A. 

O fumo é prejudicial à saúde. 

D 
sujeito V.L. ptivo. suj C.N. 
É PREJUDICIAL A ALGO 
NÃO ESTÁ DENTRO DO SUJEITO! 

E 
A resolu~ão do exerdcio estava correta. 
O EXERCfClO FOI RESOLVIDO = C.N. 

2 A 3 I A I 4 T E I 5 I B 

CAPÍTULO 3 

TERMOS 
ACESSÓRIOS 
DAORAÇÁO 

SUMAR.:!{):Y;L;;·.:.::;,~;; ....... . 
1. Introdução' 2. Adjunto adnominal • 2.1. Morfossintaxe do adjunto adnominal • 2.2. Em con
cursos' 2.3. Exercício' 3. Adjunto adverbial' 3.1. Diferença entre adjunto adverbial e predicativo' 
3.2. Classificação do adjunto adverbial' 3.3. Morfossintaxe do adjunto adverbial' 3.4. Exercício' 4. 
Aposto' 4.1. Morfossintaxe do aposto' 4.2. Classificação do aposto' 4.3. Em concursos' 5. Vocativo 
• 5.1. Morfossintaxe do vocativo' 5.2. Exercício 

1. INTRODUÇÃO 
Termos acessórios, como o próprio nome informa, são dispensáveis na estrutura básica 

da oração, mas são importantes para a compreensão do enunciado. Podem caracterizar o ser, 
determinar os substantivos e exprimirem circunstâncias. São eles: adjunto adnominal, adjunto 
adverbial e aposto. 
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2. ADJUNTO ADNOMINAL 

É o termo que determina, especifica ou explica um súbstantivo. Possui função adjetiva 

na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, prono

mes adjetivos enumerais adjetivos. 

Agrupam-se ao redor dos substantivos dentro de qualquer termo da oração - essencial, 

integrante ou mesmo acessório (adjunto adverbial). 

Aqueles dois rapazes interessados 

Sujeito. Núcleo: rapazes (substan1;j.llo) 

Aqueles, dois e interessados: 

adjunto adnominal 

estudaram 

V.T.O. 

toda a matéria. 

0.0. Núcleo: matéria 

Todaea: 

adjunto adnominal 

2.1 Morfossintaxe do adjunto adnominal 

Artigo A prova foi aplicada 

Numeral adjetivo Três candidatos chegaram. 

Pronome adjetivo Aquelescandidatos fizeram boa prova. 

Pronome pessoal oblíquo Roubaram-mea prova. = roubaram a minha prova. 
(equivalendo a possessivo) Não te reconheci a voz, = a tua voz. 

Adjetivo Candidatos insatisfeitos faltaram, 

Locução adjetiva Candidatos da capital chegaram. 

Oração subordinada 
O aluno que estuda é aprovado. 

O aluno estudioso = oração subordinada adjetiva. 

2.2 Em concursos 

Predicativo e Adjunto Adnominal: pa

ra haver predicativo, obrigatoriamente have

rá verbo de ligação (mesmo que implícito, co

mo estudamos na parte I - termos essenciais 

da oração). O adjunto adnominal vem dentro 

de um termo da oração e não exige verbo de 

ligação. 

Atenha-se ao código expresso aplicando

-o de maneira correta, levando em conside

ração os termos em destaque: 

a) Predicativo 

S) Adjunto adnominal 

a - O garoto parecia assustado. ( 

b - O garoto assustado deixou o colégio. ( 

c - Márcia continua aflita. ( ) 

d - Os alunos aflitos terminaram o simulado. 
( ) 

e - O filho assustado abraçou a mãe. ( 

Respostas 

a - predicativo = parecia: verbo de liga

ção. 

b - adjunto adnominal = o garoto assus

tado: sujeito (núcleo: garoto). 

c - predicativo = continua: verbo de liga

ção. 

d - adjunto adnominal = os alunos aflitos: 

sujeito (núcleo: alunos). 

e - adjunto adnominal = o filho assusta

do: sujeito (núcleo: filho), 
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2.3 Exercício 

01. Indique os adjuntos adnominais presen
tes nas orações a seguir. 

a) Percorremos uma longa estrada de terra. 

b) Poucos alunos vieram à nossa reunião. 

c) O juiz expulsou três jogadores. 

d) Aqueles alunos fizeram um ótimo trabalho. 

e) Coloquem todos os livros sobre essa mesa. 

f) A seleção ganhou uma taça de ouro. 

g) O tempo chuvoso atrapalhou nosso festi
val de música. 

h) Os atletas do Brasil disputaram essa com
petição olímpica. 

02. Observe os períodos abaixo e assinale a 
alternativa em que o lhe é adjunto adnominal: 

a) " ... anunciou-Ihe: Filho, amanhã vais co-
migo." 

b) O peixe cai-lhe na rede. 

c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais, 

d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela 
manhã. 

e) Sim, alguém lhe propôs emprego, 

3. ADJUNTO ADVERBIAL 

03. Assinale a alternativa em que o termo 
grifado é adjunto adnominal: 

a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso 
amor. 

b) Ela é uma fer~ maluca. 

c) Ela é maluca por lambada ~. 

d) Não tenho medo da louca. 

e) O amor de Deus é o primeiro mandamen-
12· 

GABARITO 

a) uma, longa, de terra. 

b) Poucos, nossa, 

c) O, três, 

1 
d) Aqueles, um, ótimo. 

e) os, essa, 

f) A, uma, de ouro, 

g) O, chuvoso, nosso, de -núsica. 

h) Os, do Brasil, essa, olímpica, 

2 B) O peixe cai na sua rede: indica posse, 

3 C 

É o termo da oração que indica circunstância. Pode modificar o sentido de um verbo (faz-se 
uma pergunta), de um adjetivo (intensidade) ou de um advérbio (intensidade). 

Facilitando: indica circunstância do verbo e pode intensificar o sentido do adjetivo ou do 
próprio advérbio. 

O verão cedo. 

tempo 

Leram na biblioteca. 

onde? lugar 

O verão muito cedo. 

intensidade tempo 

Ele estava muito atrasado, 

intensidade predicativo (adjetivo) 
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3 1 Diferença entre adjunto adverbial e predicativo 
. d I" - ( mo que implícito) e para ser ad-Para ser predicativo, precisa-se do verbo e Igaçao ~es . t- cia ou deve indicar 

junto adverbial. deve-se fazer pergunta ao verbo para sa er a clrcuns an 
intensidade do adjetivo ou advérbio. 

Facilitando: 

predicativo varia 

adjunto adverbial não varia 

Ele estava muito atrasado = Ela estava muito atrasada. 

3 2 Classificação do adjunto adverbial 

"'br~~nstãnda' .' I: ',' :::.. ;",; . 
;'c, Ex~mplo Dica '.; 

Acréscimo Além da alegria, sentia cansaço. + 

Não é necessário fazer per-
Afirmação Certamente será aprovado. gunta. 

' Assunto Falávamos sobre política. Sobreoquê? 

Causa Com o frio, os animais morreram. Porquê? 

Companhia Com quem você saiu ontem? Com quem? 

Concessão Apesar do nervosismo, fez boa prova. Embora, apesar de. 

Condição Sem a autorização do fiscal, você não poderá sair. Se, caso. 

Conformidade Fez tudo conforme o combinado. Regra. 

Não é necessário fazer per-
Dúvida Quiça acertemos todas as questões. gunta. 

Fim, finalidade Eles vivem para estudar. Para quê? 

Frequência Sempre vêm aqui. Quando? 

Instrumento Desenhava a lápis. Com o quê? 

Não é necessário fazer per-Intensidade Todos corriam bastante. 
gunta. 

Limite Estudava até cansar. Até. 

Lugar Nasceu em Ribeirão Preto. Onde? 

Matéria Era feito de ferro. De quê? 

Meio Foi de avião. De quê? 

Modo Ficamos à vontade. Como? 

Não é necessário fazer per-
Negação Não pode haver enganos. 

gunta. 

Preço Os livros são vendidos a preços baixos. Quanto? 
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. CircunstÁ~cia Exemplo . :/::":":" .. i .,.,", ':Dica 
.;, .; ,; ~"'.,' ,,'" 

Substituição ou 
Abandonou os estudos por trabalhos rentáveis. Por o quê? " troca 

.i Tempo Ontem à noite saiu com amigos. Quando? 

3.3 Morfossintaxe do adjunto adverbial 

O adjunto adverbial é representado por um advérbio (invariável) ou por uma locução ad
verbial (variável). 

3.4 Exercício 

01. Indique as circunstâncias expressas pelos 
adjuntos adverbiais. 

a) Expulso a senhora da sala. 

b) Ele fez o exercício com calma. 

c) Viajou com os amigos. 

d) Naquele recinto era proibido falar acerca 
do desemprego. 

e) O aluno preparou-se para o exame. 

f) Escreveu a carta com uma caneta-tintei
!to> 

ro. 

g) O poço secou com o calor. 

h) Ele chegou para uma definição geral. 

i) Ele veio de trem. 

4. APOSTO 

j) Você certamente entendeu o que estou 

falando. 

GABARITO 

a) lugar 

b)modo 

c) companhia 

d) lugar e assunto 

1 
e) finalidade 

f) instrumento 

g) causa 

h) finalidade 

ilmeio 

j) afirmação 

/' 

É o termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou 
especificá-lo. Pode vir separado dos demais termos da oração por vírgula, dois-pontos ou 
travessão. 

Recentemente, o mais pedido em provas é o aposto especificativo - não possui sinal de 
pontuação. Compare: 

Car/os Drummond de Andrade , grande poeta mineiro, 

Aposto explicativo = com 
pontuação 

escrevia sobre a arte de escrever. 

O poeta Carlos Drummond de Andrade escrevia sobre a arte de escrever. 
Aposto especificativo '" sem pontuação 
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4.1 Morfossintaxe do aposto 

O aposto possui função substantiva na oração. Seu núc1éo é representado por um substan
tivo ou palavra substantivada. 

4.2 Classificação do aposto 

Traduz, ou seja, dá significado a uma Foi aqui, neste lugar tranquilo, que o 
Explicativo frase, geralmente vem entre vírgulas, encontrei. dois pontos ou parênteses. 

É representado por dóis pontos, e es-
À tarde, irei à casa de dois amigos: Fer: Enumerativo tabelece uma sequência de elementos 

que são usados para complementar a nando e Júnior. 
ideia fundamental da frase. 

Resumidor ou 
É representado por um pronome que Henrique, Adilson, Sten, Paulo, todos 

Recapitulativo 
resume tudo o que foi expresso ante-

foram aprovados. riormente. 

Comparativo É usado para comparar. Seus olhos, lindos oceanos, fazem-me 
acreditar no amor. 

Distributivo Distribui as informações de termos se- Marcelo e Adriano são amigos. Este ê 
parada mente. um baiano divertido, aquele, carioca. 

Aposto de 
Ele tem um único desejo: que todos os 

Usado para resumir termos anteriores. candidatos sejam aprovados no con-
Oração curso. 

Especificativo 
Individualiza um substantivo de sentido A rua Garibaldi está muito longe do 
genérico. bairro Irajá. 

4.3 Em concursos 

Não confunda aposto especificativo com adjunto adnominal. 

A obra de Machado de Assis é símbolo da literatura brasileira. 

Obra de Machado de Assis = obra machadiana (adjetivo). Se possui função de adjetivo, é 
adjunto adnominal. 

5. VOCATIVO 

O vocativo é um termo independente dentro da oração. Não faz parte do sujeito, nem do 
predicado, nem dos termos integrantes ou acessórios da oração. 

Possui função de chamar ou interpelar o interlocutor (é com quem se fala). Vem, sempre, 
separado por sinal de pontuação. 

"Pai, afasta de mim esse cálice." (Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento). 

Dica: o vocativo nâo pode ser confundido com o sujeito. 

1) A pontuação é obrigatória no vocativo; 

2) A pontuação nunca poderá separar o sujeito. 

No exemplo citado anteriormente: 
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Pai: vocativo 

Sujeito: tu, pois o verbo está no imperativo afirmativo (afasta tu). 

S.l Morfossintaxe do vocativo 

SUb~~~~~~~ferir a um ser, o vocativo é representado por um substantivo ou por um pronome 

5.2 Exercícios 

01. Identifique os apostos e os vocativos nas 
frases seguintes. 

a) "Olhe, Dona Evarista - disse-lhe o Padre 
Lopes, vigário do lugar -,veja se seu mari
do dá um passeio ao Rio de Janeiro." 

b) Eu, minhas senhoras, não quero mais me 
preocupar com isso. 

c) Antônia, a esposa do farmacêutico, espe-
ra seu quarto filho. 

d) O rio Tejo nasce na Espanha. 

e) Alunos, sejam obedientes. 

f) Se pudesse, senhor diretor, trabalharia 
doze horas por dia. 

02. ~estaque o aposto referente às seguintes 
oraçoes: 

a) Viajamos por três países: França, Alema
nha e Itália 

b) Cecília Meireles, uma importante escrito
ra da literatura, pertenceu à era moderna. 

c) Santos Dumont, o inventor do 14 Bis, 
tornou-se um cânone na história da hu
manidade. 

d) São Paulo, a maior metrópole brasileira, 
enfrenta vários problemas sociais. 

e) Dia 21 de abril: Dia de Tiradentes 

03 •. ldem ao exercício anterior, aponte o vo
cativo nos casos abaixo: 

a) Tenha esperança, meu filho! Não desani
me! 

b) Tome cuidado, garoto! Poderás se ma-
chucar. 

c) Ó Pai, obrigada por proteger-me. 

d) Amigo, posso pedir-lhe um favor? 

e) Participem todos da comemoração, caros 
colegas! 

GABARITO 

a) dona ~ = vocativo e aposto espe-
clficatlvo 
lopes = aposto especificativo 
vigário do lugar = apost::> explicativo 

01 b) vocativo 
c) aposto explicativo 
d) aposto especificativo 
e) vocativo 
f) vocativo 

a) França, Alemanha e It.llia. 
b) Uma importante escritora da literatura. 

02 c) O inventor do 14 Bis. 
d) A maior metrópole brasileira. 
e) Dia de Tiradentes. 

a) Meu filho 
b) Garoto 

03 c) Ó Pai 
d) Amigo 
e) Caros colegas 



CAPÍTULO 4 

QUESTÕES COME~TADAS 
D'E CONCURSOS PUBLICOS 

As questões seguem a ordem: fáceis, médias e difíceis. 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) A Amazônia ~ 
também a maior bacia fluvial do mundo ... 

Nas frases transcritas, o verbo que exige 
o mesmo tipo de complemento do grifa
do acima está em: 

a) ... a perda de ambientes naturais é maior 
numa região ... 

b) ... a maior parte está no Brasil ... 

c) ... as florestas de várzea sofrem mais com 
a ocupação humana. 

d) '" que levam direta ou indiretamente à 
perda de hábitats ... 

e) ... que detém 690/0 da área coberta pela 
floresta. 

,d:lMENTARIÓS 

Alternativa correta: letra "e" - O verbo 
ter é transitivo direto no contexto (tem algo) 
e exige como complemento o objeto direto 
(a maior bacia fluvial do mundo); o verbo de
tertambém é transitivo direto (detém algo) e 
exige o objeto direto (69% da área). 

Alternativa "a" - Verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito. 

Alternativa "b" - Intransitivo + adjunto 
adverbial de lugar. 

Alternativa "c" - Intransitivo + adjunto 
adverbial de causa: por que sofre? 

Alternativa "d" - Transitivo indireto + 
objeto indireto. 

02. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Na passagem - Talvez sim, 
talvez não. Abundance é definitivamente 

um livro ousado .. , -, o advérbio em destaque 
equivale a 

a) oportunamente, estabelecendo relação 
de tempo, 

b) decididamente, estabelecendo relação 
de afirmação, 

c) previsivelmente, estabelecendo relação 
de intensidade. 

d) possivelmente, estabelecendo relação de 
certeza, 

e) provavelmente, estabelecendo relação 
de dúvida. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta- Definitivamen
te significa decididamente, de forma conclu
dente; é uma relação afirmativa. 

Alternativa "a" - t definidamente e não 
há relação de tempo. 

Alternativa "c"- Não há indícios de pre
visão nem de intensidade, 

Aff:ernativa "d"- Afirma que é definitiva
mente e possivelmente não denota certeza. 

Alternativa "e"- Não estabelece dúvida, 

03. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SPI 2010) Assinale a alternativa em 
que a colocação dos termos na frase foge da 
usual, tal como se observa em: ... do futebol 
de conchavos nada se aprende. 

a) A mídia usa os ídolos para comover a po
pulação com emoções fortes, 

b) A nação embarca num patriotismo des
proporcional às vésperas de cada Copa. 
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c) O futebol se amarrou à autoimagem do 
país para sempre. 

d) Dos técnicos de futebol muito se fala. 

e) O surgimento consagrador de Pelé com
pensou o trauma de 19S0. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Dos técnicos 
de futebol muito se fala. A colocação usual 
dos termos da frase seria: fala-se muito dos 
técnicos de futebol, ou seja, a oração nã6 se 
inicia com o sujeito. 

Dica: bastaria eliminar as alternativas 
que se iniciam com sujeito. 

Alternativa "a" - A mídia (sujeito); verbo 
usar: transitivo direto; para comover a popu
lação: adjunto adverbial de finalidade. 

Alternativa "b" - A nação (sujeito); ver
bo embarcar: intransitivo. 

Alternativa "c" - O futebol (sujeito); ver
bo amarrar-se: transitivo indireto. 

Alternativa "e" - O surgimento consa
grador de Pelé (sujeito); verbo compensar: 
transitivo direto. 

04. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/ 2010) Assinale a alternativa em 
que as duas frases apresentam sujeito com
posto, como em... racionalidade e irraciona
lidade não são duas instâncias lado a lado, ... 

a) Vargas e seus ministros não eram fãs de 
futebol.! Mas o governo Vargas reinven
tou o Brasil, dando-lhe identidade cultu
ral. 

b) Mario Filho e Nelson Rodrigues foram 
os grandes cronistas do futebol.! Não se 
sentem à vontade para falar de futebol os 
comentaristas e os cronistas mais velhos. 

c) Dois historiadores estrangeiros não que
rem usar o futebol para pregar naciona
lismo.! O mundo exalta os ídolos por unir 
beleza e eficácia. 

d) A fase de autoafirmação por meio do fu
tebol já passou.! Geram ainda muita po
lêmica o futebol-arte e o futebol-força. 

e) Eram dois grandes escritores, mas não se 
davam bem.! Intelectuais estrangeiros 

dedicam-se a estudar o fenômeno do fu
tebol no Brasil. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta 

Primeira frase: Mário Filho e Nelson Rodri
gues = sujeito composto - apresenta dois 
núcleos. 

Segunda frase: Os comentaristas e os 
cronistas mais velhos = sujeito composto 
- apresenta dois núcleos: comentaristas, 
cronistas. 

Alternativa "a" - Só a primeira frase 
apresenta sujeito composto: Vargas e seus 
ministros. Segunda frase: sujeito simples = o 
governo Vargas. 

Alternativa "c" - Primeira frase: sujeito 
simples = dois historiadores estrangeiros. Se
gunda frase: sujeito simples = o mundo. 

Alternativa "d" - Só a segunda frase 
apresenta sujeito composto (o futebol-arte 

. e o futebol-força). Primeira frase: - a fase da 
autoafirmação por meio do futebol. 

Alternativa "e" - Primeira frase: sujeito 
simples = dois grandes escritores. Segunda fra
se: sujeito simples = intelectuais estrangeiros. 

05. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2010) Assinale a alternativa em 
que a oração se estrutura, sequencialmente, 
com as mesmas funções sintáticas dos ter
mos da oração: As artes nunca desperdiçam 
nosso tempo. 

a) Os prazeres da vida não têm as mesmas 
relações com o jogo? 

b) O futebol me ensinou muito mais que os 
livros de história. 

c) Os intelectuais sempre criticam os espor
tes. 

d) Projetamos sobre o futebol um gosto pe
la façanha. 

e) Os livros e as artes sempre são importan
tes. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta 
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As artes 

sujeito 

Os intelectuais 

sujeito 

Alternativa "a" 

Os prazeres da vida 

sujeito e adjunto adnominal 

do sujeito (da vida) 

Alternativa "b" 

O futebol 

nunca 

adj. adv. tempo 

sempre 

adj. adv. tempo 

não 

adj. adv. negação 

muito mais 

desperdiçam nosso tempo 

V.T.O. 0.0. 

criticam os esportes 

V.T.O. 0.0. 

têm as mesmas relaçõe5 com o jogo? 

V.T.o. 0.0. 

que os livros de história 

sujeito adj. adv. intensidade Sujeito do verbo elíptico ensinou 

Alternativa "d" 

Projetamos sobre o futebol 

V.T.D. adj. adv. lugar 

Alternativa "e" 

Os livros e as artes sempre 

sujeito composto adj. adv. tempo 

06. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici

ário - TJ-SP/ 2010) A alternativa em que as 

duas expressões em destaque exercem, no 

contexto frasal, a função sintática de circuns

tância de tempo, é: 

a) Quando algumas pessoas que só acom

panham meu trabalho cultural sabem 

que admiro futebol... 

b) ... sugerem que os livros e as artes sem

pre sâo importantes e nunca desperdi

çam nosso tempo ... 

c) Como nas artes, na política ou na paque

ra, o grande segredo mora no "timing". 

d) O futebol também me ensinou sobre a 

natureza humana. 

um gosto pela façanha 

0.0. C.N. 

são importantes 

V.L. predicativo do sujeito 

e) Se 2 bilhões de pessoas param para ver a 
Copa do Mundo, um observador cultural 
não pode ficar indiferente a isso. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa ub": correta - As duas ex
pressões em destaque exercem no contex
to, a função sintática temporal, a~ravés dos 
adjuntos adverbiais de tempo, basta fazer a 
pergunta quando? 

Alternativa "a" - Quando: tempo; só: ex
clusão = apenas. 

Alternativa "c" - Comparação e alter
nância. 

Alternativa "d" -Inclusão e assunto. 

Alternativa "e" - Condição e negação. 
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07. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SPI 2010) Assinale a alternativa em 
que a expressão em destaque exerce ao mes
mo tempo dupla função sintática. 

a) Todos sabem que admiro futebol. 

b) O futebol ensina belas lições ao autor. 

c) O professor decidiu defender a tese. 

d) Pelé pensa rápido. 

e) Quantos prazeres da vida não têm a mes
ma relação com o jogo? 

'COMÚnÁRIOS 

Alternativa "d": correta 

- Pelé pensa :omo? Rápido = adjunto ad
verbial de modo. 

Pelé pensa e é rápido = predicativo do 
sujeito. 

Alternativa "a" - Objeto direto. 

Alternativa "b" - Objeto direto. 

Alternativa "c" - Objeto direto. 

Alternativa "e" - Objeto direto. 

08. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013) ... clima de intimi
dade que cria 13ços de confiança e amizade 
para sempre. 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o verbo grifado acima está 
empregado em: 

a) Não impostava a voz, nem a pena. 

b) Talvez por isso nunca se esqueceu de um 
almoço em Caeté ... 

c) Essa graça espontânea que a tudo dá 
gosto. 

d) Era um ser I vre e lírico. 

e) Fugia da cilada sentimental, ou da emo
ção, pelo atalho do senso de humor. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - Cria al
go = verbo transitivo direto + objeto direto 

(laços de confiança e amizade); não imposta

va algo = V.T.D. + 0.0. (a voz). 

Alternativa "b" - nunca se esqueceu de 
algo = verbo transitivo indireto + objeto in
direto. 

Alternativa "c" - dá algo a algo = V.T.D.I. 
(gosto: 0.0.; a tudo: 0.1.). 

Alternativa "d" - verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito. 

Alternativa "e" - fugia de algo = verbo 
transitivo indireto + objeto indireto. 

09. (FCC - Analista Judiciário - Psicologia 
- TRT 12/2013) problemas têm família gran
de 

O verbo que, no contexto, exige o mes
mo tipo de complemento que o grifado 
na frase acima está empregado em: 

a) lá pra trás não há nada 

b) maldito illE. quem .. . 

c) a gente gostaria de .. . 

d) ... quem olhar pra trás 

e) e aos domingos ~ todos passear 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - O verbo 
ter é transitivo direto (têm algo), assim como 
o verbo haver (há algo) que é, também, im
pessoal: sentido de existir. 

to. 

Alternativa "b" - Verbo de ligação. 

Alternativa "c" - Verbo transitivo indire-

Alternativa "d" - Verbo intransitivo + 
adjunto adverbial de lugar. 

Alternativa "e" - Verbo intransitivo + ad
junto adverbial de tempo. 

10. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRT 12/2013) De tudo isso resulta o 
valor atribuído pela ética epicurista ao tem
po ... 
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O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o grifado acima está em
pregado em: 

a) ... ~esejo que [ ... ] constitui imposição do 
meio social em seu aparente progresso. 

b) O primeiro tipo é o prazer em repouso ... 

c) ... eis o caminho que conduz à serena feli
cidade. 

d) ... o homem constrói sua liberdade no 
tempo ... 

e) ... há também um plano de realidade ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Resultar 

é transitivo indireto. Na ordem direta para 
não correr risco: O valor atribuído resulta de 
tudo isso (de algo = objeto indireto); o mes
mo ocorre com conduzir (conduz a algo): ver
bo transitivo indireto + objeto indireto. 

Alternativa "a" - Verbo transitivo direto. 

Alternativa "b" - Verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito. 

Alternativa "d" - Ver bo transitivo direto. 

Alternativa "e" - Verbo transitivo direto. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O monitoramento por ima
gens há algum tempo tem sido 
fonte de conflito entre patrões e tra
balhadores, da mesma forma que 2-
controle de emails e as escutas e 
gravações de ligações telefônicas 
dos empregados. São questões 
que a justiça trabalhista está apren
dendo a contemporizar, já que in
fluenciam a convivência no ambien
te de trabalho e dizem respeito à 
saúde do trabalhador. (. .. ) 

Tecnologias de controle criam 
novas situações de dano moral. In
ternet: <www.tst.jus.br>(com adap
tações). 

11. (Cespe - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 17/2013) Identificam-se 
como referentes do sujeito elíptico da oração 
iniciada pela forma verbal "São": "O monito
ramento por imagens", "o controle de emails" 
e "as escutas e gravações de ligações telefô
nicas dos empregados". 

( ) Certo ( ) Errado 

. COMENTÁIÚOS 

Certo - Item bem fácil. Pergunta-se: o 
que são questões que a justiça trabalhista 
está aprendendo? "O monitoramento por 
imagens", "o controle de emails" e "as escutas 
e gravações de ligações telefônicas dos em
pregados". Como os termos estão no período 
anteposto ao verbo, sabemos que o sujeito 
da oração é elíptico (ou desinencial, ou ocul
to). Se estivesse na mesma oração, seria sujei
to composto. 

12. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) Leia o texto abaixo: 

Dependerá da adesão dos demais 
ministros o êxito de um apelo feito 
pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), para que seja extinta a 
prática de esconder os nomes de in
vestigados em inquéritos criminais na 
mais alta corte do país. Ele defende 
que o STF deve livrar-se do costume 
de manter identidades em segredo, 
ou estará contrariando todos os esfor
ços em busca de maior transparência. 

-tnfatiza o ministro que o bom senso 
recomenda a mudança, mesmo que 
alguns dos integrantes do Supremo 
defendam a manutenção do procedi
mento adotado em 2010.( ... ) 

Zero Hora, 8/4/2013. 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue 
o item a seguir. 

- A expressão "o êxito" exerce função sin
tática de complemento direto da forma 
verbal "Dependerá". 
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( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) 

Nota da autora: Para não errar, faça, 
sempre, a pergunta ao verbo para encontrar 
o sujeito: 

1. O quê? - para coisa; 

2. Quem? - para pessoa. 
,,

Só depois, verifique a predicação verbal. 

No texto: o que dependerá? O êxito (su
jeito) dependerá da adesão dos demais 
ministros. 

A respeito da organização das estruturas 
Iinguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 

Por outro lado, a justiça nunca se põe co
mo um problema isolado, porque sempre se 
acha em essencial correlação com outros da 
mais diversa natureza, dos filosóficos aos re
ligiosos, dos sociais aos políticos, dos morais 
aos jurídicos. 

13. (Cespe - Analista do MPU/2013) A partí
cula "se" é empregada, em ambas as ocorrên
cias, como índice de indeterminação do sujei
to, o que confere maiorformalidade ao texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) 

a justiça nunca se põe como um proble
ma isolado: o verbo pôré transitivo direto, 
ou seja, V.T.D. + SE = V.P. (voz passiva) e o 
termo posposto possui função de sujeito. 
Transpondo para a voz passiva analítica: a 
justiça nunca é posta como um problema 
isolado. O se é pronome apassivador e a 
justiça, sujeito paciente. 

O verbo achar também é transitivo direto 
+ se. Ajustiça sempre é achada em essen
cial correlação com outros da mais diver
sa natureza. O se é pronome apassivador 
e a justiça, sujeito paciente. 

Note que há paralelismo (frases que 
apresentam estruturas gramaticais idênticas) 
na estrutura sintática: 

- a justiça nunca -} se põe como um pro
blema isolado, 

(a justiça) sempre -7 se acha em essencial 
correlação com outros da mais diversa 
natureza ... 

14. (Cespe - Analista do MPU/2013) Leia o 
texto abaixo: 

( .. .) A regra da igualdade não 
fonsiste senão em guinhoar desigual
mente aos desiquais na medida em 
que se desigualam. Nessa desigual
dade social, proporcionada à desi
gualdade natural, é que se acha a ver
dadeira lei da igualdade. O mais são 
desvarios da inveja, do orgulho ou da 
loucura. Tratar com desigualdade a 
iguais, ou a desiguais com igualdade, 
seria desigualdade flagrante e não 
igualdade real. ( .. .) 

Ruy Barbosa. Oração aos moços. 
Internet: <http://home.comcast.net> 
(com adaptações). 

A respeito da organização das estruturas 
Iinguísticas e das ideias do trecho, julgue 
o item a seguir. 

A oração "quinhoar desigualmente aos 
desiguais na medida em que se desigua
Iam" exerce a função de complemento in
direto da forma verbal "consiste". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) 

1. O verbo consistir é transitivo indireto 
(consiste em algo). 

2. Como há verbo posterior, há uma oração. 
Lembre-se: o número de oração é exata
mente igual ao número de verbo. 

3. Classificando a oração: A regra da igual
dade não consiste senão nisto. Encaixei 
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o pronome demonstrativo catafórico = 
oração subordinada substantiva. 

4. O que consiste, consiste em algo = ora
ção objetiva indireta. 

S. Há conjunção? Não há. Sem conjunção, 
a oração é reduzida e precisa ter uma 
forma nominal (gerúndio, particípio ou 
infinitivo). Temos o verbo quinhoar (que 
significa compartilhar), logo a classifica
ção completa da oração "quinhoar desi
gualmente aos desiguais na medida em 
que se desigualam" é: oração subordina
da substantiva objetiva indireta reduzida 
de infinitivo. 

Dúvida: precisaria pensar nisso tudo? Cla
ro que não, apenas inseri um longo comen
tário para brincarmos um pouco mais com a 
gramática e facilitar o caminho da aprovação. 

Síntese: Consistir é transitivo indireto e 
a oração completa o verbo: é complemento 
indireto. 

15. (CESPE Analista Processual 
MPU/2010) Leia o texto abaixo: 

( .. .) Além disso, cada uma das 
ideologias em que se fundamentam 
essas teorias políticas e econômicas 
constitui uma visão dos fenômenos 

sociais e individuais que pretende fir
~em uma descrição verdadeira 
da natureza biológica, psicológica ou 
espiritual do humano. 

Humberto Maturana. Biologia do 
fenômeno social: a ontologia da reali
dade, Miriam Graciano 

Considerando a organização das ideias e 
estruturas Iinguísticas do trecho, julgue o 
seguinte item. 

Em "firmar-se" (último período), o prono
me indica que o sujeito do verbo é consi
derado de modo genérico, como indeter
minado, porque a "descrição verdadeira" 
(último período) constitui parte de uma 
teoria política e econômica. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁÍtíOS " 

Resposta: (Errado) - Sujeito: a visão. O 
se indica reflexividade: firmar ela mesma, ela 
própria. 

16. (CESPE Analista Processual 
MPU/2010) Leia o texto abaixo: 

( ... ) O particularismo das relações 
pessoais atravessa os novos arranjos 

institucionais que vêm sendo propos

tos como mecanismos de construção 

de novas formas de sociabilidade e 

ação coletiva na esfera pública. Fi

nalmente, considero que, embora a 

formação de novos sujeitos sociais g 
políticos f de arenas de participação 

fia sociedade na formulação ~ gestão 
das políticas públicas traga as marcas 

de nossa trajetória histórica, constitui, 

ao mesmo tempo, possibilidade aber
ta para outra equação entre universa

lismo e particularismo roa sociedade 
brasileira. 

Jeni Vaitsman, Desigualdades so
ciais e particularismos na sociedade 

brasileira, br. Cadernos de. Saúde Públi
ca, Rio de Janeiro, 0,0 18 (Suplemento), 

p. 38 (com adaptações). 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue 
o item a seguir. 

Por meio da conjunçãc "e", empregada 
três vezes no trecho, é estabelecida a se
guinte organização de ideias: a primeira 
ocorrência liga duas características de 
"novos sujeitos"; a segurda liga dois com
plementos de "formação"; a terceira, dois 
complementos de "arenas de participa
ção da sociedade". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) 

Novos sujeitos à sociais e políticos. 
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formação á de novos sujeitos sociais e 
políticos e de arenas de participação da 
sociedade. 

arenas de participação da sociedade à na 
formulação e gestão das políticas públi
cas. 

17. (CESPE Analista Processual 
MPU/2010) Leia o texto abaixo: 

Hipermodernidade é o termo 
usado para denominar a realidade 
contemporânea, caracterizada pela 
cultura do excesso, do acréscimo 
sempre quantitativo de bens ma
teriais, de:oisas consumíveis e des
cartáveis. L.) 

Renato Nunes Bittencourt. Con
sumo para o vazio existencial. In: 
Filosofia, ano V, n, 48, p, 46-8 (com 
. adaptações). 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue 
o item a seguir. 

- A repetição da preposição de em "do 
acréscimo", "de bens materiais" e "de 
coisas" indica que esses termos são em
pregados, no texto, como complementos 
de "cultura", vocábulo que tem como pri
meiro complemento "do excesso". 

( ) Certo ( ) Errado 

ÇOMENTÁRIOS .. 

Resposta: (Errado) - Há paralelismos em 
cultura: f!2 acesso e do acréscimo. Outro em 
quantitativo: de bens materiais e de coisas. 
Assim, não são todos os termos complemen
tos de cultura. 

18. (Cespe - Delegado de Polícia -
BA/2013) A respeito das ideias e de aspectos 
linguísticos do trecho abaixo, julgue o item. 

( ... ) A segunda concepção está 
centrada na ideia de que a seguran
ça é um serviço público a ser presta
do pelo Estado e cujo destinatário é 
o cidadão. Não há, nesse caso, mais 
inimigo a combater, mas cidadão 

para servir. A polícia democrática 
não discrimina, não faz distinções ar
bitrárias: trata os barracos nas favelas 
como domicílios invioláveis, respeita 
os direitos individuais, independen
temente de c/asse, etnia e orientação 
sexual, não só se atendo aos limites 
inerentes ao estado democráti
co de direito, mas entendendo que 
seu principal papel é promovê-lo. A 
concepção democrática estimula a 
participação popular na gestão da 
segurança pública, valoriza arranjos 
participa ti vos e incrementa a trans
parência das instituições policiais. O 
combate militar é, então, substituído 
pela prevenção, pela integração com 
políticas sociais, por medidas admi
nistrativas de redução dos riscos e· 
pela ênfase na investigação criminal. 
A decisão de usar a força passa por 
considerar não apenas os objetivos 
específicos a serem alcançados pe
las ações policiais, mas também, e 
fundamentalmente, a segurança e o 
bem-estar da população envolvida. 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A 
segurança pública na Constituição 
Federal de 1988: conceituação consti
tucionalmente adequada, competên
cias federativas e órgãos de execução 
das políticas. Internet: <www.oab. 
org.br> (com adaptações). 

No trecho "não só se atendo aos limites 
inerentes ao Estado democrático de di
reito", a partícula "se", cujo referente é 
"A polícia democrática", exerce a função 
de complemento da forma verbal "aten
do". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - O verbo é pronomi
nal: ater-se, logo o "se" é parte integrante do 
verbo. 

19. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Leia o texto abaixo: 
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( ... ) Seguiram-se outras insti

tuições extrajudiciais com funções 

semelhantes em setores localizados, 

cqmo as juntas de trabalho marítimo 

e· o Conselho Nacional do Trabalho, 

ambos de 1933. Somente com o ad

vento do Decreto-lei nO 9.797 é que 

foi organizada a justiça do trabalho 

como hoje ela funciona, integrada ao 

Poder Judiciário. 

Internet: <www.trtl0.jus.br> 

(com adaptações). 

Em relação às ideias e estruturas linguísti
cas do trecho, julgue o item: 

Em "Seguiram-se", o pronome "se" indica 
que o sujeito do período é indetermina
do. 

COMENTÁRIOS 

Errado - Quem segue, segue algo: verbo 
transitivo direto + se (pronome apassivador) 

.= voz passiva sintética. Sujeito simples: ou- ' 
tras instituições extrajudiciais. 

20. (Delegado de Polícia - ES/ 2011 - CES
PE) Leia o texto abaixo: 

( ... ) A atividade policial mostra-se 

inscrita em um padrão de desempe

nho que se traduz não só na ineficácia 

dos resultados, mas que se reveste de 

aspectos suplementares, relaciona

dos, fundamentalmente, à forma de 

atuação predominantemente violen

ta e arbitrária da polícia, permane

cendo como desafio à sociedade con

temporânea brasileira. Salvo raríssi

mas exceções, as propostas para re

formulação da formação profissional 

da polícia no país nâo incorporaram 
o debate sobre o modelo profissional 

a ser adotado pela polícia e as meto

dologias práticas de intervenção para 

a realização das tarefas cotidianas 

que envolvem a manutenção da or

dem e da segurança públicas. 

Paula Poncioni. O modelo policial 

profissional e a formação profissional 

do futuro policial nas academias de 

polícia do estado do Rio de Janeiro. In: 

Sociedade e Estado, vai. 20, nO 3. Bra

sília, set.-dez./200S. Internet: <~ 

scielo.br> (com adaptações). 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue 
o item a seguir 

As formas verbais "incorporaram" e "en
volvem" apresentam, respectivamente, 
complementação direta e complementa
ção indireta. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) - Os dois verbos 
exigem complementações diretas. 

As propostas não incorporaram o debate. 

sujeito V.T.D. objeto direto 

As tarefas cotidianas envolvem a manu
tenção. 

sujeito V.T.D. objeto direto 

21. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Boa Vista-RR/2012 - AJURI) Assinale a 
alternativa em que aparece pronome apas
sivador: 

a) Não se acredita mais em políticos. 

b) 1'\Jão se fabricam mais bolsas de couro co
mo antigamente. 

c) Necessita-se de vários funcionários na 
EMHUR. 

d) Precisa-se de profissionais qualificados 
para preenchimento de vagas em empre
sas privadas. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - V.T.D. + SE = 
voz passiva (pronome apassivador): Bolsas de 
couro não são fabricadas mais como antiga

mente. 
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Alternativa "a" - índice de indetermi
nação do sujeito = verbo transitivo indireto 
+se. 

Alternativa "c" - índice de indetermi
nação do sujeito = verbo transitivo indireto 
+ se. 

Alternativa "d" - índice de indetermi
nação do sujeito = verbo transitivo indireto 
+ se. 

22. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2012 - AJURI) Em todas as al
ternativas há objeto indireto, exceto: 

a) Sou favorável à sinalização adequada nas 
vias do município de Boa Vista. 

b) As ruas de Boa Vista necessitam de medi
das urgentes e necessárias para a conser
vação. 

c) Os moradores de Boa Vista gostariam de 
mais segurança e policiamento nas pra
ças. 

d) Alguns motoristas desobedecem às nor
mas de segurança do trânsito e por isso 
provocam muitos acidentes. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - exceção por
que à sinalização adequada é complemento 
nominal do predicativo do sujeito favordvel e 
não objeto indireto como ocorre nas demais 
alternativas. 

Alternativa "b" - Medidas urgentes = 
complementa o verbo NECESSITAM - V.T.!. 
(necessitam de algo). 

Alternativa "c" - De mais segurança e 
= complementa o verbo GOSTARIAM - V.T.!. 
(gostariam de algo). 

Alternativa "d" - Às normas do trânsito 
= complementa o verbo DESOBEDECEM -
V.T.!. (desobedece a algo). 

23. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Teresina-PI/2012 - IVIN) Na passagem: 
"Com essa pergunta, o tribunal ~ dissolveu 
porque perceberam que todos, inclusive o juiz 
e o advogado de acusação, eram culpados ... ". 
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A CORRETA função sintática do termo 
destacado está na opção: 

a) fndice de indeterminação do sujeito. 

b) Objeto direto reflexivo. 

c) Sujeito. 

d) Partícula apassivadora. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - O termo 
destacado se é objeto direto reflexivo, pois 
é complemento da forma verbal transitiva 
direta "dissolveu" que traz ação reflexiva: o 
tribunal dissolveu-se (a si mesmo). 

Alternativa "a" - O se, índice de indeter
minação do sujeito, tem a função sintática de 
indeterminar o sujeito. Neste período, o su
jeito está explicito - o tribunal. 

Alternativa "c" - O se funciona como 
sujeito nas frases em que ele é o sujeito de 
verbos no infinitivo. 

Alternativa "d" - O se é partícula apassi
vadora em frases onde o agente não é deter
minado e o sujeito é geralmente ser inanima
do: Vendem-se casas. 

24. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-Pl/2012 - IVIN) Em: "O juiz - não 
me lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu ~ seu 
próprio advogado." 

A forma verbal destacada classifica-se co
mo: 

a) Verbo de ligação. 

b) Transitivo indireto. 

c) Intransitivo. 

d) Transitivo direto. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - A forma ver
bal destacada nomeou é transitiva direta e 
tem como complemento o objeto direto seu 
próprio advogado. 

Alternativa "a" - Para haver verbo de li
gação é necessário o predicativo (termo que 
qualifica): o réu era culpado. 
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Alternativa "b" - Exige preposição: o 
réu necessita 9..~ advogado. 

Alternativa "c" - Não exige complemen
to: o réu sumiu do tribunal. 

25. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Área Judiciária - TRE/SC/2011) Assi
nale a alternativa em que o substantivo apre
sentado seja núcleo do sujeito da oração em 
que está inserido: 

a) anos (Faz anos) 

b) criança (A cada criança, repete, cioso: - Lê 
aí enquanto come, menino.) 

c) pessoas (Lá, as pessoas poderão consultar 
de graça, à vontade.) 

d) tatuagem (oferece um bônus aos clientes: 
tatuagem de palavra) 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - (a) Faz anos: 
objeto direto. O verbo @~ indicando tempo 
decorrido é impessoal e transitivo direto; 

Alternativa "b" - repete a cada criança: 
objeto indireto - repete algo a alguém; 

Alternativa "c" - as pessoas poderão 
consultar: sujeito. Quem poderá consultar?; 

Alternativa "d" - tatuagem possui fun
ção de aposto explicativo de bônus. Note 
que há dois pontos. 

26. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Área Judiciária - TRE/SC/2011) Analise 
as afirmações, julgando-as V (Verdadeiras) e 
F (Falsas): 

( ) Em Compra-se enciclopédias e Aceita-se 

doações, de acordo com o que prescreve 
a norma culta padrão, o sujeito é indeter
minado. 

( ) Em Tem um que fez um cartaz, o verbo ter 

está sendo empregado no lugar de haver. 

( ) Em Me pergunte qualquer coisa, o prono
me oblíquo foi empregado de acordo 
com as regras prescritas pela norma culta 
padrão. 

Assinale a alternativa que complete COR
RETA e respectivamente, de cima para 
baixo, os parênteses: 

a) F - V-F. 

b) V - V - F. 

c) V - F - F. 

d) F - F-V. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Questão de 
análise sintática e concordância 

Em Compra-se enciclopédias e Aceita-se 
doações além de haver sujeito, há erro de 
concordância, pois o sujeito está no plural e o 
verbo no singular. Retificando: compram-se 
enciclopédias e aceitam-se doações. Quem 
compra, compra algo, verbo transitivo direto 
seguido do pronome apassivador SE indica 
voz passiva sintética. 

Facilitando: V.T, O, + SE = V.P. - não pode 
esquecer. Verbo transitivo direto e indireto 
+ se também é igual voz passiva. Veja: Dão
-se explicaçôes aos leitores. Explicações são 
dadas aos leitores. Explicações possui função 
de sujeito. 

O primeiro item está incorreto, já que afir
ma haver sujeito indeterminado e o sujeito é 
simples e determinado. Elimnam-se as alter
nativas b e c. 

No segundo item, basta substituir ter por 
haver: Há um que fez o cartaz. Fica correto, 
verdadeira. Já chegamos à resposta, pois a 
alternativa d foi descartada. 

No terceiro item, inicia frase com prono
me oblíquo, o que está inccéreto. Não se ini
cia frase com pronome oblíquo e nem pode 
vir posposto à vírgula. 

27, (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) E como dizer que a cida
de, ao fim, deixara de corresponder à moder
nidade empenhada? 

O verbo que exige o me5mo tipo de com
plemento que o verbo grifado acima está 
empregado em: 
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a) No Planalto Central, construíra a identi
dade escultural do Brasil. 

b) Brasília [ ... ] resultara em alguma decep-
ção. 

c) Houve um sonho monumental... 

d) Nada superará a beleza ... 

e) Filho de fazendeiros, fora o único ateu e 
comunista da família ... 

Alternativa "b": correta - Complemen
to verbal nada mais é do que objeto direto 
ou objeto indi'eto. Corresponder é transiti
vo indireto (c(rresponde a algo); resultar é 
transitivo indireto também (resulta em algo). 

Alternativa "a" - Construir é transitivo 
direto = a identidade: objeto direto. 

Alternativa "c" - Haver é transitivo dire
to = um sonho: objeto direto. 

Alternativa "d" - Superar é transitivo di
reto = a beleza: objeto direto 

Alternativa "e" - Ser é verbo de ligação 
e não admite complemento, apenas predica
tivo (termo que qualifica). 

28. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013). .. elas não con
~ com modelos de gestão de carreira .. -.-

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o verbo grifado acima está 
empregado em: 

a) ... as empresas rejuvenescem seus qua
dros. 

b) ... que a empresa trate de questões mais 
substantivas ... 

c) Algumas conclusões são preocupantes. 

d) Ajuniorização[ ... ] compromete a qualida
de da gestão ... 

e) ... mas a planilha de custos fala mais alto. 

·,··:~:~Z~;fZi:9M~r:fi~~!º.s. 
Alternativa "b": correta - Quem conta, 

conta com algo, o complemento exigido é 
objeto indireto. Tratar: quem trata, trata de 
algo = verbo transitivo indireto também. 

Alternativa "a" - Transitivo direto, exige 
objeto direto. 

Alternativa "c" - Verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito. O predicativo não com
pleta verbo. 

Alternativa "d" - Transitivo direto: com
promete algo. 

Alternativa "e" - Intransitivo. 

29. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Em seus poemas ~ 
contra mos o estilo oral desses "casos", sem 
invencionices literárias ... 

Os verbos que exigem o mesmo tipo de 
complemento que o grifado acima estão 
empregados nas seguintes frases: 

I. A cidade de Goiás [ ... ] surgiu das povoa
ções ... 

11. Esse costume de os mais velhos conta
rem casos às crianças ... 

111. ... as lendas sobre os escravos que os 
construíram ... 

IV. Lendas que provocavam a imaginação 
das crianças ... 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Atende ao enunciado APENAS o que 
consta em 

I, II e 111 

1,lle IV. 

I e 111. 

Ile IV. 

Ille IV. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: "e" - Encontrar é 
transitivo direto e exige como complemento 
o objeto direto. 

Item "I". Intransitivo: o que surge, surge. 

Item "11". Transitivo direto e indireto: con
tar algo a alguém. 

Item "111". Transitivo direto com objeto 
direto: construíram algo. Eliminadas as outras 
alternativas. 
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Item "IV". Transitivo direto: provoca algo; 
objeto direto: a imaginação das crianças. 

30. (FCÇ - Analista Judiciário - Judiciária
TRT 18/2013) Algumas pessoas não atribui
~ "consciência" a criatura alguma ... 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o verbo grifado acima está 

em: 

a) ... e que os "primitivos" africanos não la
mentariam a terra natal e a família aban
donadas à força ... 

b) ... essa questão assume uma importância 
central... 

c) ... as expressões vocais e faciais desses 
parentes evolutivos próximos são seme
lhantes às nossas próprias reações ... 

d) ... isso depende da definição escolhida. 

e) ... uma vez que a escravidão lhes assegu
rasse a sobrevivência do ponto de vista 
físico. 

h o .;~) i;'·S§~ENtA,Rips,. 
Alternativa "e": correta - Atribuir é 

transitivo direto e indireto no contexto: atri
buir algo (consciência) a alguém (a criatura 
alguma). O mesmo ocorre com assegurar: 
assegura algo (a sobrevivência) a alguém 
(lhes). Os dois verbos exigem objêto direto e 
objeto indireto como complementos. 

Alternativa "a" - Transitivo direto"" ob
jeto direto. 

Alternativa "b" - Transitivo direto"" ob
jeto direto. 

Alternativa "c" - Verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito (semelhantes) 

Alternativa "d" - Transitivo indireto "" 
objeto indireto. 

31. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) A dificuldade mais 
monumental [ ... ] provinha dos desafios técni-
cos do projeto .. . 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o grifado acima está em
pregado em: 

a) Ele inventou um guindaste capaz de ... 

b) ... os governantes da cidade italiana ini-
ciavam uma empreitada épica ... 

c) ... ele fazia seus projetos em código. 

d) Em outra ocasião, armou uma farsa para ... 

e) O gênio de Brunelleschi residia em seu 
domínio da dinâmica dos materiais ... 

Alternativa "e": correta- Perigosa a 
questão, mas por eliminação chegaria à res
posta: provém de (lugar) e reside em (lugar). 
O único verbo que também exige preposição 
é o da alternativa e, ou que é intransitivo. 

Alternativa "a" - Transitivo direto"" sem 
preposição. 

Alternativa "b" - Transitivo direto = sem 
preposição. 

Alternativa "c" - Transitivo direto = sem 
preposição. 

Alternativa "d" - Transitivo direto"" sem 
preposição. 

32. (FCC - Técnico Judiciário -Administra
tiva - TRT 9/2013) •.. redes sociais que molda

@!!! o pensamento ... 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o grifado acima está em
pregado em: 

a) ... que nada mais são do que as velhas redes 

sociais ... 

b) Nessas populações, as redes operavam por 

meio de conversas face a face ... 

c) Oesde que nossos ancestrais andavam em 

bandos pelas estepes africanas ... 

dI . .. na última década surgiu a comunicação 

digital ... 

e) • •• as novas redes sociais influenciam compor

tamentos e crenças ... 
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COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Moldar e 
influenciar são verbos transitivos diretos e 
exigem como complemento o objeto direto. 

Alternativa "a U 
- Verbo de ligação. 

Alternativa "b" -Intransitivo. 

Alternativa "CU - Intransitivo. 

Alternativa "d" - Cuidado! Inversã.r de 
termos, passando para a ordem direta: A co
municação digital surgiu na última década. O 
verbo é intransitivo. 

33. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 9/2013)... Glauber Rocha 

transformaria, com Deus e o Diabo na terra 
do sol, a história do cinema no Brasil. O verbo 
que exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima está empregado em: 

a) A ponte entre Cinema Novo e Tropicalis
mo ficaria mais evidente . .. 

b) O Cinema Novo nasceu na virada da déca

da de 1950 para a de 7960 . .. 

c) Dois anos depois, o cineasta lançou Terra 
em transe ... 

d) A grande audiência de TV entre nós é um 
fenômeno novo. 

e) ... empresa paulista que faliu em 1957. .. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Transformar e 
lançar são transitivos direitos e exigem ob
jetos diretos como complementos: a história 

do cinema no Brasil e Terra em transe, respec
tivamente. 

Alternativa "a" - Verbo de ligação. 

Alternativa ub" - Intransitivo. 

Alternativa "d" - Verbo de ligação. 

Alternativa "e" -Intransitivo. 

34. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
Atentando-se para a sintaxe, é correto afir
mar: 

a) Em A lei e a ordem eram a regra, o seg
mento grifado é complemento verbal de 
eram. 

b) Na frase Na televisão, os heróis urram, 
gritam, destroem, torturam, tão estriden
tes quanto os argui-inimigos maléficos, o 
segmento grifado é complemento verbal 
dos verbos destroem e torturam. 

c) Na frase Éramos viciados em gibis, esta
mos diante de um sujeito indeterminado. 

d) Em Gibis abasteciam de ética o vasto 
campo da fantasia infantil, o segmento 
grifado exerce a função de objeto indire
to. 

e) Na frase Eles eram o lado certo que com
batia o lado errado, o segmento grifado 
exerce a função de predicativo do sujeito. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" - Abaste
cia de algo: de ética = objeto indireto, pois 

, exigiu preposição. 

Alternativa "a" - Predicativo do sujeito. 

Alternativa "b" - Sujeito do verbos im
plícitos urram, gritam, destroem, torturam. 
Há comparação, note: Na televisão, os heróis 
urram, gritam, destroem, torturam, tão estri
dentes quanto os argui-inimigos maléficos 
(urram, gritam, destroem, torturam). 

Alternativa "c" - O sujeito é desinencial, 
ou seja, pela desinência do verbo sabemos 
que se trata de nós. 

Alternativa "e" - Combatiam algo: obje
to direto. 

35. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
Os historiadores estimam 9.!:!.e 4 milhões de 
africanos foram trazidos à força para o Brasil. 

A função sintática do segmento grifado 
acima é a mesma do segmento também 
grifado em: 

a) Os negros vindos da África trabalharam 
nas lavouras de cana-de-açúcar e café 'H 

b) O Valongo deixou de ser porto negreiro 
em 1831... 
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c) Sobre ele, o Império construiu o Cais da 
Imperatriz ... 

d) H' justamente onde funcionavam as prin
cipais repartições públicas da Colônia. 

e) ... os burocratas começaram a ficar per
turbados com as cenas degradantes do 
mercado de escravo~. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - O seg
mento grifado possui função de objeto dire
to: quem estima, estima algo. Assim como 
ocorre com o verbo construir: construir algo. 
Trata-se de verbos transitivos diretos. 

Alternativa "a" - Adjunto adverbial de 
lugar. Onde? 

Alternativa "b" - Predicativo do sujeito. 

Alternativa "d" - Sujeito. Ordem direta: 
as principais repartições públicas da Colônia 
funcionavam. 

Alternativa "e" - Adjunto adverbial de 
causa. Por quê? 

36. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
... das varandas pendiam colchas, toalhas 
bordadas e outros adereços. 

O segmento grifado exerce na frase aci
ma a função de 

a) sujeito. 

b) objeto direto. 

c) objeto indireto. 

d) adjunto adverbial. 

e) adjunto adnominal. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - O que 
pendiam? colchas, toalhas bordadas e ou
tros adereços. Ordem direta (sujeito + verbo): 
Colchas, toalhas bordadas e outros adereços 
pendiam. 

Alternativa "b" - O verbo é intransitivo. 

Alternativa "c" - O verbo é intransitivo. 

Alternativa "d" - Das varandas = adjun-
to adverbial de lugar. 

Alternativa "e" - O único adjunto adno
minai existente no período é o artigo femini
no plural as que está contraído com a prepo
sição de no adjunto adverbial. 

37. (FCC - Analista Judiciário - TJ-RJ/2012) 
Atentando-se para a sintaxe, é INCORRETO 
afirmar que, em 

a) vê a si próprio como civilizador e cultor 
de gestos nobres, embora nem sempre 
esta imagem corres panda à realidade, o 
elemento grifado introduz uma oração 
subordinada adverbial concessiva. 

b) !:!"ê., em princípio, a produção humorísti
ca, o verbo grifado é impessoal e o sujeito 
da oração, inexistente. 

c) desilusão republicana que atinge a !.!:!k 
lectualidade brasileira, o segmento grifa
do exerce a função de objeto direto. 

d) Abre-se um espaço para a representação 
humorística, o segmento grifado exerce a 
função de sujeito. 

e) O advento da República viria proclamar, 
, inicialmente, !:!..ma atitude de reei!dio, o 
segmento grifado desempenha o papel 
de predicativo do sujeito. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Para evi
tar erro, retire o adjunto adverbial intercala
do por vírgulas. O segmento possui função 
de objeto direto. 

o advento da 
República 

sujeito 

viria 
proclamar 

= proclamaria 

V,T.D. 

uma atitude 
de repúdio 

0.0, 

Alternativa "a" - Embora indica conces
são, ideias opostas. 

Alternativa "b" - Perceba a diferença: 

Há 

V.T.O 

a produção 
humorística 

0.0. = or3ção sem sujeito 
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Existe a produção humorística 

INTRANSITIVO 

Alternativa "c" 

desilusão 
republicana 

sujeito 

atinge 

V.T.D. 

sujeito 

a intelectualidade 
brasileira 

O.D. 

Alternativa "d" - Transpondo para a voz 
passiva analítica: Um espaço é aberto (ser + 
particípio). 

Abra-se um espaço 

V.T.D.+SE sujeito 

38. (FCC - Anal ista Judiciário - TJ-RJ/2012) 
... embora nem sempre esta imagem ~ 
ponda à realidade. 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o grifado acima está em
pregado em: 

a) ... uma atrrosfera [ ... ] percorre o país nu
ma ânsia sôfrega pela europeização e pe
la modernização. 

b) Há, em prhcipio, a produção humorísti
ca ... 

c) ... um humor [ ... ] que vê a si próprio como 
civilizador e cultor de gestos nobres ... 

d) ... seu efeito desconcertante foi, por isso 
mesmo, maior e mais profundo. 

e) ... intelectualidade brasileira, que passou 
pelos eventos da abolição e da Repúbli
ca. 

, COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Corres
ponde a algo e passou por algo: verbos tran
sitivos indiretos e exigem objeto direto como 
complemento. 

Alternativa "a" - transitivo direto + ob
jeto direto. 

Alternativa "b" - transitivo direto + ob
jeto direto. 

Alternativa "c" - transitivo direto + obje
to direto preposicionado. 

Alternativa "d" - verbo de ligação + pre
dicativo do sujeito. 

39. (FCC - TRT 6 - Técnico Judiciário - Área 
Administrativa/2012) ... e favoreça os seus 
amores por ela ... 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento que o grifado acima está em
pregado em: 

a) Assiste com despeito aos sucessos dos 
homens ... 

b) A jovem é irmã de Hersé ... 

c) ... este espetáculo a corrói ... 

d) ... Palas Atena vai à morada da Inveja .. , 

e) ... e ordena-lhe que ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta 

Nota da autora: complemento do verbo 
são o objeto direto e o objeto indireto. Preci
sa-se saber a predicação de cada verbo. 

Favorecer: verbo transitivo direto (quem 
favorece, favorece algo) - objeto direto: os 
seus amores; corroer: verbo transitivo direto 
(o que corrói, corrói alguém) - objeto direto: 
a. 

Alternativa "a" - Errada. Assistir é tran
sitivo indireto no sentido de ver: a algo. 

Alternativa "b" - Errada. Ser é verbo de 
ligação, portanto não possui complemento, 
mas sim predicativo (termo que qualifica = 
irmã). 

Alternativa "d" - Errada. Ir é intransi
tivo, não exige complemento. O termo pos
posto possui função de adjunto adverbial de 
lugar. 

Alternativa "e" - Errada. Ordenar é 
transitivo direto e indireto. Cuidado! O termo 
explícito é o objeto indireto (a alguém = lhe). 
A oração subordinada substantiva objetiva 
direta não está explícita na alternativa, por 
isso não pode ser a resposta. 
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40. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 231 
2011) As roupas, acessórios, calçados e armas 
dos cangaceiros não tinham função única. 

A mesma relação existente entre o verbo 
e seu complemento, grifados acima, se 
encontra na frase: 

a) O cangaço está nas telas de nossos maio
res artistas ... 

b) A riqueza do fenômeno parece sem fim. 

c) Essa característica do cangaceiro [ ... ] 
mostra o caráter arcaico do homem ... 

d) ... peças que servem de pagamento à gra
ça alcançada. 

e) ... malefícios que poderiam estar a cada 
dobra do rio ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta- Quem tem, 
tem algo (verbo transitivo direto) - função 
(objeto direto). 

Alternativa "a" - Errada. intransitivo -
nas telas (adjunto adverbial de lugar). 

Alternativa "b" - Errada. verbo de liga
ção - sem fim (predicativo do sujeito). 

Alternativa "d" - Errada. intransitivo 
- de pagamento (adjunto adverbial de fina
lidade). 

Alternativa "e" - Errada. poderiam es
tar = estavam: intransitivo - a cada dobra do 
rio (adjunto adverbial de lugar). 

41. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 201 
2011) Quanto mais dependemos dos sites de 
busca ... 

A mesma relação existente entre o verbo 
e seu complemento, grifados no seg
mento acima, está em: 

a) A internet produziu transformações es
petaculares na sociedade na última déca
da ... 

b) É uma nova linha de investigação científi
ca. 

c) ... se essas informações estão disponíveis 
no Google, a dois toques do mo use? 

d) ... que necessita de uma memória mais 
potente. 

e) Ou um piano martelado por um músico 
de uma nota só que, ao fim e ao cabo, vira 
um bumbo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Quem de
pende, depende de algo = verbo transitivo 
indireto + objeto indireto. Assim como o ver
bo necessitar: quem necessita, necessita de 
algo. De uma memória mais potente: objeto 
indireto. 

Alternativa "a" - Errada. transitivo direto. 

Alternativa "b" - Errada. verbo de liga
ção. 

Alternativa "c" - Errada. verbo de ligação. 

Alternativa "e" - Errada. verbo de ligação. 

42. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 241 
2011). ..mais exportações agrícolas (e mi
nerais) pouco contribuem para o crescimen-
12 de longo prazo ... 

A mesma relação entre o verbo e o com
plemento grifados acima está em: 

a) ... 0 que resultou em uma proposição ... 

b) ... e mais agricultura é ruim do ponto de 
vista do crescimento. 

c) ... pois provocam valorização cambial e 
pouca expansão do emprego ... 

d) Uma parte crescente das novidades tec
nológicas não está na indústria ... 

e) .. .formando cadeias muito mais comple
xas do que no passado ... 

':;I' COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta- Contribuir e 
resultar são transitivos indiretos e exigem ob
jetos indiretos. Contribui para algo e resulta 
em algo. 

Alternativa "b" - Errada. verbo de liga
ção. 

Alternativa "c" - Errada. verbo transiti
vo direto. 

Alternativa "d" - Errada. verbo intran
sitivo. 

Alternativa "e" - Errada. verbo transiti
vo direto. 
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43. (FCC - Analista Judiciário - Area Judi
ciária - TRE-RO/2013) Dentro de mim flores

cem jardins. 

O elemento grifado acima exerce a mes
ma função sintática do grifado em: 

a) Os seus habitantes vagueiam ~1?i!S2· 

b) Ele vê a minha tristeza. 

c) Mas não há ~ nas ruas. 

d) Me cobre com uma pedra perfumada. 

e) ~ me pertencem. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - O que florescem? 
jardins = sujeito; o que me pertencem? As ru

as = sujeito. 

Alternativa "a" - Adjunto adverbial de 

lugar. 

Alternativa "b" - Objeto direto: verbo 

VER transitivo direto. 

Alternativa "c" - Objeto direto: verbo 

HAVER transitivo direto. 

Alternativa "d" - Adjunto adverbial. 

44. (FCC - Analista Judiciário - Area Judi-
ciária - TRE-RO/2013) ... quando conclui o 
quadro "Em torno dela" .. . 

O verbo que, no contexto, exige o mes
mo tipo de complemento que o grifado 

acima está em: 

a) ... Marc ChagaI! estudou artes plásticas na 
Academia de Arte de São Petesburgo. 

b) A partir daí, trabalhou intensamente pa

ra ... 

c) o clima de perseguição e de guerra reper
cute em sua pintura ... 

d) ... onde surgem elementos dramáticos, 

sociais e religiosos. 

e) Em 1941, parte para os EUA ... 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) - Conclui algo: 
verbo transitivo direto: o quadro = objeto 
direto; estudou algo: verbo transitivo direto: 
artes plásticas = objeto direto. 

Alternativa "b" - Intransitivo + adjunto 

adverbial. 

Alternativa "c" - Transitivo indireto + 
objeto indireto. 

Alternativa "d" - Intransitivo. Ordem di
reta: elementos dramáticos surgem. 

Alternativa "e" - Intransitivo + adjunto 
adverbial de lugar. 

45. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal - Campinas/SP) Em relação ao tre
cho: "Mais convincente é a drástica recu
peração nas taxas de expansão dos PIBs 
da [ndia e China [ ... ]", retirado do quarto 
parágrafo, assinale a alternativa cujo termo 
destacado equivale sintaticamente ao termo 
destacado acima. 

a) "A conexão entre abertura comercial e 
prosperidade econômica é forte e su
gestiva." 

b) "Os críticos, então, mudam de assunto 
e argumentam que o crescimento moti
vado pelo comércio beneficia apenas as 
elites e não os pobres [ .. .]" 

c) "Os defensores do livre comércio tam
bém não precisam ter receio [. .. ]" 

d) "[. .. ] o argumento negativo de que a ex
periência histórica justifica os argumen
tos a favor do protecionismo é falho." 

e) "Também não podemos argumentar que 
o crescimento tenha pouco a ver com a 
política comercial [ ... ]" 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Questão 
fácil (embora seja da área fiscal), mas preci
saria, em primeiro lugar, colocar na ordem 
direta: sujeito + verbo. 

- A pergunta: o que é convincente? A 
drástica recuperação ... ! O verbo é de ligação 
e convincente é predicativo do sujeito. Os de
fensores do livre comércio = sujeito. 

Alternativa "a" - Predicativo do sujeito. 

Alternativa "b" - Grifaram o verbo mu
dar: alternativa facilmente descartada. 

Alternativa "d" - Predicativo do sujeito. 
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Alternativa "e" - Grifaram o advérbio 
de intensidade pouco: alternativa facilmente 
descartada. 

46. (Fundação Carlos Chagas - Analista 

Judiciário - Area Administrativa - TRE / 
CE/2012) ... aquele que maximiza a utilidade 
de cada hora do dia. . 

O verbo que exige o mesmo tipo de com
plemento do verbo grifado acima está 
em: 

a) ... aquela que lhe proporciona a melhor re
lação entre custos e benefícios. 

b) ... a adoção de uma atitude que nos impede 
de ... 

c) Valéry investigou a realidade dessa ques
tão nas condições da vida moderna ... 

d) Diante de cada opção de utilização do tem
po, a pessoa delibera ... 

e) ... que ele se presta, portanto, à aplicação 
do cálculo econômico ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta 

Maximiza a utilidade de cada hora do dia: 
o que maximiza, maximiza algo - verbo tran

sitivo direto 

Alternativa "a" - proporciona algo a al

guém: verbo transitivo direto e indireto. 

Alternativa "b" - impede alguém de al
go: verbo transitivo direto e indireto. 

Alternativa "c" - investiga algo: verbo 

transitivo direto. 

Alternativa "d" - delibera: intransitivo. 

Se voltasse ao texto, a predicação seria 
alterada. Observe o trecho: " ... a pessoa de
libera e escolhe exatamente aquela que lhe 
proporciona a melhor relação ... ". Deliberar, 
nesse caso, é transitivo direto, ou seja, tería
mos duas respostas. Em questões nas quais a 
banca já expõe o trecho, não volte ao texto! 

Alternativa "e" - Ele se presta a algo: 
verbo transitivo indireto. 

47. (Cespe - Analista Judiciário - Area Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Leia o texto abaixo: 

( .. .) O povo a que remete a ideia 
de soberania popular constitui uma 
unidade, e não, a soma de indivídu
os. Jurídica e constitucionalmente, a 
representação "~p'resenta." o pov~ (e 
não, todos os indivíduos). Além disso, 
não !2!Jyropriamente mandato, pois 
a função do representante se dá nos 
limites constitucionais ~ não se de
termina por instruçôes ou cláusulas 
estabelecidas entre ele (ou o conjunto 
de representantes) e o e,'eitorado. As 
condições para o exercício do man
dato e, no limite, seu conteúdo estão 
predeterminados na Constituição e 
apenas nela. Estritamente, nem se
quer é possível falar em representa
ção, pois não há uma ,'ontade pré
-formada. Há a construção de uma 
vontade, limitada apenas aos contor
nos constitucionais. 

Eneida Desiree Salgado. Princí
pios constitucionais estruturantes do 
direito eleitoral. Tese de doutoramen-
to. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná, 2070. Internet: <bJ!p://dspa
ce.c3sl.ufpr.br> (com adaptações). 

Julgue o item subsequente, acerca dos 
sentidos e da organização das ideias do 
trecho. 

Os termos nominais "o povo" e "mandato" 
completam o sentido das formas verbais 
'representa' e "há", respectivamente. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - A representação (su
jeito) representa (verbo transitivo direto) o 
povo (objeto direto); não há (verbo transitivo 
direto) mandato (objeto direto): o verbo ha
ver, quando impessoal (oração sem sujeito, 
sentido de existir), é transitivo direto. Assim, 
podemos afirmar que completam o sentido 
das formas verbais. Termos que completam 
o verbo: objeto direto e objeto indireto. 
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COMENTÁRIOS Nunca adjunto adverbial ou predicativo. Fi

que atento(a)! 

48. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) 

Leia o texto abaixo: 

Alternativa "b": correta- Questão um 
pouco complicada, caso não voltasse ao t~x
to, pois o sujeito está no pe:ío?o a_ntenor. 
Trabalhemos, primeiro, por ellmmaçao: Essa 
emancipação confronta alguém (nos! com 
algo (com o vazio) - verbo transitivo direto e 

( .. .) indireto. 

O home71 ocupa hoje o centro de 

sua própria existência. Essa eman

cipação nos confronta com o vazio. 

Não há Ninguém lá, de onde esperá

vamos que um Pai se manifestasse 

para dizer o que deseja de seus filhos. 

Não fomos feitos para corresponder 

à imagem e semelhança de Deus 

nenhum. Trata-se agora de reprodu

zir a imagem e semelhança de nós 

mesmos. Essa é a fantasia, ao mes

mo tempo grandiosa e hedionda, da 

clonagem. Grandiosa2.elo poder qu~ 
confere à ciência e aos seus sacerdi2:. 
~ supostamente capazes de abolir 

o acaso e a indeterminação da vida. 

Hedionda - pelas mesmas razões. 

(Trecho adaptado de Maria Rita 

Kehl. 78 crônicas e mais algumas. S. 

Paulo, Boitempo, 2077, p.709-70) 

Essa emancipação nos confronta com o 

vazio. 

O verbo que exige o mesmo tipo de com

plemento que o grifado acima está em

pregado em: 

a) Essa é a fantasia, ao mesmo tempo gran

diosa e hedionda, da clonagem. 

b) Grandiosa pelo poder que confere à ciên

cia e aos seus sacerdotes ... 

c) Se o projeto original do ser humano cor

respondia à imagem e semelhança de 

Deus ... 

d) A era da religiosidade terminou no Oci

dente ... 

e) O homem ocupa hoje o centro de sua 

própria existência. 

Alternativa "a" - verbo de ligação. 

Alternativa "b" - Voltando ao texto, 
encontra-se o sujeito: A fantasia é grandiosa 
pelo poder que confere à ciência - confere al
go (o poder) a alguém (à ciência). ~ra~.de :'pe
guinha": a fantasia confere poder a ClenCla. 

Alternativa "c" - verbo transitivo indi

reto. 
Alternativa "d" - intransitivo. 

Alternativa "eu - transitivo direto. 

49. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE!PE 2011 - FCC) O termo sublinhado em 
Sabe-se quão barbaramente 9.Ll!!.9l~ 
subjugaram os hindus exerce a .f~nção d~ 

a mesma função sintatlca que e 
~;;~ld;P-;r _________ na frase Comete-
ram-se incontáveis violências contra os 

hindus. 
Preenchem corretamente as lacunas do 
enunciado acima, respectivamente: 

a) objeto direto - os hindus. 

b) sujeito - os hindus 

c) sujeito - violências 

d) agente da passiva - os hindus 

e) agente da passiva - violências 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Os ingleses 
b · 7 

subjugaram os hindus = quem su Jugar~m. 
Os ingleses: sujeito. Eliminadas alternativas 

a,dee. 

Cometeram-se incontáveis violências = 
voz passiva sintética (V.T.D + SE). Transpondo 
para a passiva analítica para se certificar da 
concordância: incontáveis violências foram 
cometidas. Incontáveis violências: sujeito. 
Núcleo = violência. Eliminada alternativa b. 

CAPÍTULO 5 

PERÍODO 
COMPOSTO 

SUMARIO 

1. Introduçáo ·2. Conceitos· 3. Coordenação· 3.1. Assindéticas· 3.2. Sindéticas ·3.3. Em concursos 
• 3.4. Exercício· 4. Subordinação· 4.1. Introdução. 4.2. Subordinada substantiva· 4.2.1. Em con

cursos' 4.2.2. Exercício' 4.3. Subordinada adjetiva· 4.3.1. Classificação das subordinadas adjetivas' 
4.3.2. Em concursos' 4.3.3. Funções sintáticas do pronome relativo· 4.3.4. Exercício· 4.4. Subordi
nada adverbial· 4.4.1. Classificação. 4.4.2. Em concursos' 4.4.3. Exercício' 4.5. Orações reduzidas 
• 4.5.1. Classificaçáo ·4.5.2. Exercício· 5. Questões comentadas de concursos 

l.INTRODUÇÁO 
Estudamos o período simples nos capítulos anteriores, ou seja, as relações que os ter

mos (vocábulos) possuem dentro da oração. Agora estudaremos as relações estabelecidas 
entre as orações, é a vez da conjunção - termo que liga orações. Como mencionado no 
capítulo I de sintaxe: sintaxe é o cerne da língua portuguesa, o âmago do estudo para todas 

as provas de concursos públicos. Por isso continuemos os estudos com teoria mais exercícios 
para fixar. 
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2. CONCEITOS 

Período Simples Possui uma oração. 

Período Composto Possui mais de uma oração. 

P~rlodo Composto 

São orações que possuem independência sintá- Ele estudou le foi aprovado. 
Coordenação tica. "" 

Há dependência sintática entre as orações, isto é, Já que estudou, Ifoi apro-

Subordinação uma oração se subordina à outra. vado. 

3. COORDENAÇÃO 

'1i,....~ __ ~Rciifl~~>--_ -_ ~_~_"" 

3.1. Assindéticas 

As orações coordenadas assindéticas não possuem conjunção. 

Importante: é preciso haver verbo em toda oração. 

Acordou, estudou, viajou depois. 

assindética assindética Assindética 

3.2. Sindéticas 

Possuem conjunção e sâo classificadas em: 
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e, nem, não só ... mas 
Não só cantou como tam-

Aditivas Expressam ideia de adição, 
também, não só ... 

bém dançoL. 
acrescentamento. 

como, assim ... como. Nem comprei o livro, nem 
estudei. 

Exprimem fatos ou con-
ceitos que se opõem ao mas, contudo, todavia, Ficou muito cansada, contu-

Adversativas que se declara na oração entretanto, porém, no do se divertiu. 
coordenada anterior, esta- entanto, ainda, assim, Não comprei o estudei, mas 
belecendo contraste ou senão. trabalhei. 
compensação. 

Expressam ide ia de alter-
Ou usa o p-otetor solar, ou 

ou ... ou; ora ... ora; usa o óleo cronzeador. Alternativas nância de fatos ou esco- quer ... quer; seja ... 
lha. seja. Quer eu durma quer eu fique 

acordada, estarei no quarto. 

Passou no concurso, portan-
Exprimem conclusão ou logo, portanto, por fim, to irá comemorar. 

Conclusivas consequência referentes à por conseguinte, con- Tomou muito sol, conse-
oração anterior. sequentemente. quentemente ficou adoen-

tado. 

I 

Indicam uma justifica-
que, porque, pois, isto 

Passei na prova porque me 

, Explicativas tiva ou uma explicação esforcei. 
referente ao fato expresso é, ou seja, a saber, na 

Não fui à aula pois merecia verdade. 
na declaração anterior. uma folga à noite. 

3.3. Em concursos 

A conjunção e pode indicar oposição. A vírgula é obrigatória, mas é claro que as bancas a 

retiram: Estou e não foi aprovado '= conjunção adversativa. 

Embora algumas gramáticas abominem, em concursos é pedido: mas também indica adi

ção. Exemplo: Estudou mas também foi aprovado. 

Pois: no sentido de porque'" explicação; no sentido de logo'" conclusão. 

Explicação e causa: Explicação é coordenada - orações independentes; causa é subordi

nada (estudaremos a seguir). 

Explicação: O candidato devia estar doente, porque chorava muito. 

O choro do candidato não poderia ser a causa de sua doença. 

Causa: Ele está triste porque foi reprovado. 

A reprovação é a causa da tristeza dele. 
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3.4. Exercício 
a) Sérgio foi bom filho; logo será um bom 

pai. 

01. Classifique as orações em destaque. 
a) "Dr. Sampaio escreveu um bilhete à famí

lia e entregou-me no mesmo dia trinta e 
seis contos e trezentos." 

b) "Luís Padilha abriu a boca e arregalou os 
olhos miúdos." 

c) "Fez por esconder o mau humor, ~ 
seu modo de olhar para baixo e para os 
lados não me enganou." 

d) "Os advogados sempre têm arrazoados 
urgentes per fazer e vivem às voltas com 
os prazos processuais." 

e) "Um sabedor não é armário de sabedoria 
armazenada, mas transformador reflexivo 
de aguisições dirigidas." 

f) Não se dem::Jre, porque já estamos atrasa
dos. 

g) Não havia mais passagens, portanto' não 
Quderam viajar. 

h) Apresse-te, ':Jue já é tarde. 

02. Verifique o código em evidência, empre
gando-o corretamente de acordo com os ca
sos expressos pelas orações a seguir: 
A - coordenada aditiva 
B - coordenada adversativa 
C - coordenada alternativa 
D - coordenada explicativa 
E - coordenada conclusiva 
a) Não fomos ao aniversário, porém trouxe

mos o presente ( ). 
b) Ou tentas se qualificar melhor, ou serás 

demitido ( ;. 
c) Conseguimos obter um ótimo resultado, 

pois nos esforçamos bastante ( ). 
d) A garota não compareceu à aula porque 

estava doente ( ). 
e) Viajamos muito e chegamos exaustos. 
f) Não vejo il1'portância neste tema, portan

to encerraremos a reunião. 
g) Não gosto de sua atitude, todavia não lhe 

trato mal. 

03. Assinale a a'ternativa que contém uma co
ordenativa conclusiva: 

b) Os meninos ora brigavam, ora brincavam. 
c) Jaime trabalha depressa, contudo produz 

pouco. 
d) Os cães mordem, não por maldade, mas 

por precisarem viver. 
e) Adão comeu a maçã, e nossos dentes até 

hojedoem. 

04. Analise as orações expostas e procure 
construir períodos compostos por coordena
ção utilizando-se de conectivos apropriados. 
Atenha-se para as alterações que se fizerem 
necessárias: 
a) Não me esforcei muito. Obtive um bom 

resultado. 
b) Precisamos nos apressar. O voo já está 

quase partindo. 
c) Ora tens uma opinião. Ora outra. 
d) Não comparecemos à estreia do filme. Es

távamos trabalhando. 
e) O acidente foi terrível. Não houve vítimas 

fatais. 
f) Mariana estuda. Mariana toca no coral de 

sua igreja. 

GABARITO 

a) Assindética 

b) Sindética Aditiva 

c) Sindética Adversativa 

d) Sindética Aditiva 
01 

e) Sindética Adversativa 

f) Sindética Explicativa 

g) Sindética Conclusiva 

h) Sindética Explicativa 

02 B; C; E; D; A; E; B. 

03 A 

a) Não me esforcei muito, porém ... 

b) Precisamos nos apresar, pois o voo ... 

c) Ora tens uma opinião, ora outra. 

04 d) Não comparecemos à estreia do filme, 

porque ... 

e) O acidente foi terrível, porém ... 

f) Marianá estuda e toca ... 
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4. SUBORDINAÇÃO 

4.1 Introdução 
As orações subordinadas possuem estrutura distinta das orações coordenadas -assindética 

e sindética. Veja: 

Todos sabem que é necessário ter coragem. 

Oração principal Oração subordinada 

A oração principal rege a oração subordinada (possui conjunção ou verbo na forma nominal). 

As orações subordinadas são divididas em três tipos: 

TIpos •• .: 
Definição Dica 

Substantivas 
Possuem valor de substantivo e vêm introduzidas Encaixa-se isto ou disto an-
por conjunção integrante. tes da conjunção. 

Adjetivas 
Possui valor e função de adjetivo e vêm introduzidas Que= oqual 

por pronome relativo. Cujo 

Exercem função de adjunto adverbial do verbo da 

Adverbiais 
oração principal e exprimem circunstâncias. São in-

Indicam circunstâncias. 
troduzidas por conjunções subordinativas - exceto as 
integrantes. 

4.2 Subordinada substantiva 
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A oração substantiva possui função de substantivo e dependendo da função sintática que 

exerce, classifica-se em: 

Exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. 

É preciso que o grupo estude. 
Subjetiva 

V.l. + predicativo sujeito 

Oração principal oroção subordinada substantiva subjetiva 

Exerce função de objeto direto do verbo da oração principal 
<" 

- que termina com V.T.D. 

Objetiva Os candidatos pediram que a prova fosse adiada. 
Direta 

Sujeito + V.T.D objeto direto 

Oroção principal oração subordinada substantiva objetiva direta 

É objeto indireto do verbo da oração principal e vem precedida de preposição. 

- a oração principal termina em V.T.I. 

Objetiva O autor precisa de que alguém a ajude. 
Indireta 

Sujeito + V.T.I. Objeto indireto 

Oração principal oração subordinada substantiva objetiva indireta 

Completa um nome que pertence à oração principal e possui preposição. 

- a oração principal termina em NOME. 

Completiva Tenho vontade de que aconteça algo inesperado. 
Nominal 

I'" 
(eu) + V.T.o. + 0.0. Complemento nominal 

Oroção principal oração subordinada substantiva completiva nominal 

Exerce papel de predicativo da sujeito do verbo da oração principal. 

- a oração principal termina em VERBO DE LIGAÇÃO. 

Predicativa A verdade é que vocé não virá. 

Sujeito+V.L. Predicativo do sujeito 

Oroção principal oração subordinada substantiva predicativa 

Exerce função de aposto de algum termo da oração principal. 

- normalmente há dois-pontos. 

Apositiva Toda a turma tem o mes-
que ele seja aprovado. 

mo objetivo: 

Oração principal oroção subordinada substantiva apositiva 

4.2.1 Em concursos 

Certifique-se de que a oração é subordinada substantiva apenas encaixando o pronome 

demonstrativo isto. A conjunção que liga as orações é conjunção integrante. 
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Expressões na voz passiva na oração principal = oração subjetiva: Sabe-se - Soube-se _ 

Conta-se - Diz-se - Comenta-se - É sabido - Foi anunciado - Ficou provado. 

4.2.2 Exercício 

01. Classifique as orações em destaque. 

a) A virtude das mulheres é que elas nu~ca 1J:1.~..1:~IJ:1~ 

b) A verdade é que ele não 9.2,sta do er:!)J~.r~.9g.: 

c) Ele fez questão de que nos retiráss~mos. 

d) Ele ficou com medo de que eu revel.92.s.~ .. s.~l!.~egr~g2., 

e) O time precisava de~ toda_<U0rcid~~~p~_~9.ssg: 

f) Ele sempre quer a mesma coisa: g!:!~9~f:l.r:esEt.nSa2~L~!1_2.!.(J9..él.: 
g) Os homens sempre se esquecem 2.~_gll_~.DãO. sã()9sg)(gJrágil, 

h) Sou favorável a gue o absolvam. 

i) Havia dúvida de gue o fato fosse Y..~5:Las!~}rg" 

j) Ninguém duvidava de que o fat~~.~~..r:9..?_st~.!r.o.. 

GABARITO 

a) V.L = predicativa 

b) V.L = predicativa 

c) V.T.D 0.0. = completiva nominal 

d) INT. ADJ.ADV. MODO completiva nominal 

01 
e)V.T.I. objetiva indireta 

f) DOIS-PONTOS = apositiva 

g) V.T.I. = objetiva indireta 

h) V.L. PTIVO.sUJ = completiva nominal 

i) V.T.o. 0.0. = completiva nominal 

j) V.T.!. = objetiva indireta 

4.3 Subordinada adjetiva 

.r ,.ADJETIVAS ~ 

com pontuação sem pontuação 

As orações adjetivas exercem função sintática de adjunto adnominal dc adjetivo. Relacio

nam-se a um nome da oração principal e são introduzidas por pronome relativo. Tópico muito 
exigido em questões de pontuação. 
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Conversei ontem com alunos que estudam português. 

Oração Principal que - os quais 

que estudam = estudiosos - adjetivo 

oração subordinada adjetiva 

Os escritores que fizeram um ótimo trabalho serão honienageados. 

Oração 
Principal 

que = os quais 

oração subordinada adjetiva 

Oração 
Principal 

4.3.1 Classificação das subordinadas adjetivas 

Classificação Teoria Dica 

Explica, isto é, atribui característica própria e pode ser Atente-se ao SENTIDO. 
Explicativa 

retirada do período sem que haja alteração no sentido. Possui pontuação. 

Restringe, ou seja, limita a significação do nome a que 
Atente-se ao SENTIDO. 

Restritiva se refere e se retirada do período, altera o sentido, per-
Não possui pontuação. 

de-se informação. 

FIXANDO: 

EXPLICATIVA RESTRITIVA 

TODOS ALGUNS 

Capitu, que é uma persona- = a qual 
gem de Machado de Assis, A informação generaliza (Capitu é personagem)e 
tinha olhos de ressaca. pode ser retirada, explica. 

Explicativa 
= o qual 

O irmão dela, que era advoga-
A informação generaliza (o irmão era advogado) e do, prestou serviços ao réu. 
pode ser retirada, explica. 
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Res~ritiva 

= os quais 

Você é um dos poucos autores Conheço alguns autores e não todos. 

que conheço. Não se pode retirar a informação da oração adje
tiva. 

= os quais 

Eles são um dos alunos que fa- Conversamos com alguns alunos e não com todos. 

laram conosco ontem. Não se pode retirar a informação da oração adje
tiva. 

4.3.2 Em concursos 

A pontuação, nas orações adjetivas explicativas, pode ser através de vírgula(s), travessão 

(final de frase) ou travessões (no meio da oração principal), ou parênteses. 

4_3.3 Funções sintáticas do pronome relativo 

Nas orações adjetivas, o pronome relativo desempenha função sintática. Vamos às dicas. 

SUJEITO Os políticos que representaram o Brasil. 

= Os políticos representaram o Brasil: sujeito 

Entreguei o material que você.pediu. 

OBJETO DIRETO 
Você pediu o material = 0.0. 

Fernanda, a quem admiro, influenciou-me na decisão. 

Admiro Fernanda: a preposição pode ser retirada = objeto direto preposicionado. 

OBJETO O livro de que necessito hoje é este. 
INDIRETO Necessito do livro = 0.1. 

COMPLEMENTO Eis as informações de que tem necessidade. 
NOMINAL Tem necessidade das informações. = C.N. 

PREDICATIVO Ele é o funcionário público que a maioria quer ser. 
DO SUJEITO A maioria quer ser funcionário públictl'. = predicativo 

AGENTE DA Ele é o diretor porquem fui criticado. 
PASSIVA Fui criticado pelo diretor. = agente da passiva 

ADJUNTO Os fatos aconteceram no mês em que fez aniversário. 
ADVERBIAL Fez aniversário no mês. = adj. adverbial de tempo 

Apenas o relativo cujo e suas variações podem possuir função de adjunto ad-
nominal. 

ADJUNTO 
Ele não consegue conviver com chefes cujas aspirações sejam apenas materiais. ADNOMINAL 
= Não conseguem conviver com chefes 

= As aspirações dos chefes são apenas materiais. 
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4.3.4 Exercício 

01. Levando em consideração as característi

cas que demarcam as orações subordinadas 

adjetivas, leia, analise e descreva as diferen

ças de sentido que há no páreo de enuncia

dos. Abordadas tais diferenças, classifique as 

03. Considere a palavra destacada neste pe

ríodo: 

"E há poetas míopes 9!:!~_pensam g~ é o 

arrebol". 

Ela introduz, respectivamente, orações: 

orações. a) subordinada substantiva completiva no-

Ela visitará o primo que mora em Br<1- minai e subordinada substantiva objetiva 

sília. 

Ela visitará o primo, que mora em Bra

sília. 

Texto 

para a questão 2 

"João amava Teresa que amava Rai

mundo que amava Maria que amava 

Joaquim que amava Lili que não amava 

ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Te

resa para o convento, Raimundo morreu 

de desastre, Maria ficou pra tia, Joaquim 

suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fer

nandes que não tinha entrado na histó

ria", 

Carlos Orummond de Andrade 

02. A primeira parte do poema (versos de 1 a 

3) é marcada, sintaticamente, pela presença 

de orações cujos termos in-

trodutórios atuam como ______________ . 

a) subordinadas adjetivas restritivas - co

nectivos - sujeitos. 

b) coordenadas sindéticas explicativas -

simples conectivos. 

c) subordinadas adverbiais comparativas 

simples conectivos. 

d) subordinadas adjetivas explicativas - co

nectivos - sujeitos. 

e) coordenadas sindéticas aditivas - sim

ples conectivos. 

direta. 

b) subordinada substantiva objetiva direta 

e subordinada substantiva predicativa. 

c) subordinada adjetiva restritiva e subordi

nada adjetiva explicativa. 

d) subordinada substantiva predicativa e 
subordinada substantiva objetiva direta. 

e) subordinada adjetiva restritiva e subordi

nada substantiva objetiva direta. 

04. Dê a sua função sintática dos pronomes 

relativos nas frases a seguir: 

a) Esta é a casa em que nasci. 

b) A informação de que mais gostei foi 

aquela. 

c) Há sempre solidão em torno dos que ca

em. 

d) Tudo o que vem do acaso carece de fir

meza. 

e) Ninguém pode ter tudo aquilo que dese

ja. 

f) Eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. 

g) "É teu amigo aquele que na ocasião do 

perigo te ajuda". 

h) A demora excita sempre os que amam. 

i) O conto a que fases referências não ~ tão 

importante assim. 

j) Ela me fez uma pergunta a que- não po

deria responder. 

k) O animal de que mais tenho medo é o ur

so. 

I) De que conversaremos hoje. 
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GABARITO 

Possui mais de um primo e apenas um deles mora em Brasília 

01 
= oração subordinada adjetiva restritiva. 

No segundo caso: possui apenas um primo, e que esse mora em Brasília. 
= oração subordinada adjetiva explicativa. 

02 A 

03 E 

a. adj. Adv. de lugar 

b. obj. indireto 

c. sujeito 

d. sujeito 

e. obj. direto 

04 
f. predicativo/ predicativo 

g. sujeito 

h. sujeito 

i. complemento nominal 

j. obj. indireto 

k. complemento nominal 

I. adj. adv. de assunto 

4.4 Subordinada adverbial 

COMPARATIVA 
como 

A oração subordinada adverbial exerce a função de adjunto adverbial doverbo da oração 

principal. Indica circunstância. 
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4.4.1 CLASSIFICAÇÃO 

Iniciam-se pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, que fazem parte ape-

nas das orações subordinadas substantivas. São elas: 

Definição Conjunções Exemplo Dica 00 

I t a causa, o mo- porque, como, pois, pois Ela foi aprovada Faz-se a pergun-
Causal : tivo da oração que, já que, uma vez que, porque se dedicou ta por quê? À 

principal. visto que. aos estudos. oração principal 

que, de forma que, de Fiz o trabalho tão 
Indica a conse- sorte que, tanto que, etc, concentrada 

Encaixa-se sem-
Consecutiva quência da ora- e pelas estruturas tão ... 

que pre a expressão 
ção principal tanto ... que, tama-

nem percebi sua 
de modo que. que, 

nho ... que. 
presença. 

Algo que se 
se, caso, contanto que, 

impõe como 
desde que, salvo se, ex- Caso não se prepa-

Condicional necessário para ceto se, a não ser que, a re com antecedên- Substitua por 

a realização ou 
menos que, sem que, uma cia, será difícil ser casoe se. 

não de um fato. 
vez que - acompanhada aprovado. 
de verbo no subjuntivo. 

Indica conces-
embora, conquanto, ainda Embora a prova es-são em relação 

Concessiva à oração prin-
que, ainda quando, mes- tivesse dificílima, Encaixe embora 

cipal, contraste, 
mo que, se bem que, posto fui aprovado e con- e apesar de. 

ideias opostas. 
que, apesar de que. vocado. 

Normalmente há 

t uma como, tão ... como (quan- Estudou 
verbo implícito. 

Comparativa 
compa-

to), mais (do) que, menos 
como um No exemplo ci-

ração. 
(do) que. 

louco. tado: como um 
louco (estuda). 

Conforme foi pre-

Conformativa 
Indica confor- conforme como, conso- visto, houve atraso Encaixe confor-
midade, regra. ante e segundo na entrega dos do- me. 

cumentos. 

Indica final ida-
a fim de que. que, porque 

Estudaram de ma-
Pergunta: 

Final de da oração nhã para depois 
para 

principal. (= para que) e para que. 
irem ao cinema. 

quê? 

à proporção que, à medida 
que ao passo que, quan-

Indica propor- to maior .. .(maiorl, quanto 
cionalidade, maior .. .(menor) , quanto À medida que 

Proporcional 
ações simultâ- menor .. .(maior), quanto estuda, aprende 

Encaixe: à 
neas, aconte- menor .. .(menor), quan- medida que. 
cem ao mesmo to mais .. .(mais) , quanto 

mais. 

tempo. mais .. .(menos) , quanto 
menos ... (mais) , quanto 
menos .. .(menos). 

quando, enquanto, mal, 
Indica o tempo assim que, Jogo que, to- "Quando você foi Pergunta: 

Temporal da oração prin- das as vezes que, antes embora, fez-se noi-
quan-

cipa I. que, depois que, sempre te em meu viver..:' do? 

que, desde que,etc 
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4.4.2 EM CONCURSOS 
Observações importantes: 

1. Onde há causa, há consequência. Associe assim: 

Já que você não vai, eu não vou 

causa por quê? 

consequência 

A oração para que fazemos a pergunta por quê?indica a consequência, o efeito; enquanto 
a reposta indica causa. 

2. À medida que indica proporção; na medida em que indica causa. Muito cuidado porque 
sempre é pedida a diferença. 

3. As orações subordinadas e coordenadas podem vir mescladas. Resolva as questões de 
concursos para saber como está sendo exigido o assunto nos últimos concursos. 

4.4.3 EXERCÍCIO 

01. Classifique as orações subordinadas ad
verbiais em destaque. 

a) À medida que caminhávamos, mais lon
ge ficávamos da base. 

b) Falou mais alto a fim de que todos o ou
vissem melhor. 

c) Como não tivesse estudado, foi mal na 
prova. 

d) Conforme era previsto, ele não compare
ceu. 

e) Embora fosse rico, vivia na mais extrema 
penúria. 

f) Saí, conquanto estivesse doente. 

g) Estava falando alto desde que chegou. 

h) Falou tanto que ficou rouco. 

i) "Quando serenei, pareceu-me que hou
vera barulho sem motivo." 

j) "Quando ela morresse, eu lhe perdoaria 
os defeitos." 

k) "À medida, porém, que as horas se passa
vam, sentia-me cair num estado de per
plexidade e covardia." 

I) "Guiou-me ao canto nono, como a uma 
rua suspeita." 

m) "Era cedo demais para que eu pudesse 
r.esar filosoficamente a revelação ... " 

n) "Emília foi mais forte do que eu." 

o) :Desde que houve a reunião em casa de 
Jandira, eu não pensava mais em Arabe
la ... " 

p) "Recolheu sua mala para que o intruso se 
acomodasse." 

q) A prova, como se esperava, foi muito difí
cil. 

r) A chuva foi de tal modo intensa que inun
dou quase todas as casas. 

02. Classifique a oração destacada: Não és 
mais/prudente que eu: 

a) subordinada adverbial final. 

b) subordinada adverbial concessiva. 

c) subordinada adverbial consecutiva. 

d) subordinada adverbial comparativa. 

e) subordinada substantiva subjetiva. 

03. Fiz lhe sinal que se calasse. A oração des
tacada classifica-se como: 

a) subordinada adverbial final. 
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b) subordínada adverbial concessiva. 

c) subordinada adverbial consecutiva. 

d) subordinada adverbial comparativa. 

e) subordinada substantiva subjetiva. 

04. "Ql! .. ?.!lc!2..Y~.~ cert?2..S0leg~ mostrando 
com orgulho aquela rodela imbecil no pes
coço ... " 

O período que apresenta uma oração 
com a mesma classificação da sublinrfada 
na citação acima é: 

a) "Maio sol fugia, começavam as toadas 
das cantigas." 

b) "Caso o encontre, dê lhe o recado." 

c) "Dado que a polícia vinha, prenderemos 
o assassino." 

d) "Uma vez que cheguem os reforços, ata
caremos a praça." 

e) "Contar-Ihe-ei o caso, conquanto você 
guarde segredo." 

05. Em qual dos períodos abaixo há uma ora
ção adverbial que expressa ideia de conces

são? 

a) Diz-se que a obra de arte é aberta; possi
bilita, portanto, várias leituras. 

b) Pode criticar, desde que fundamente sua 
crítica em argumentos. 

c) Tamanhas são as exigências da pesquisa 
científica, que muitos desistem de reali
za-Ia. 

d) Os animais devem ser adestrados, ao pas
so que os seres humanos devem ser edu
cados, visto que possuem a faculdade da 
inteligência. 

e) Não obstante haja concluído dois cursos 
superiores, é incapaz de redigir uma car
ta. 

06. Em: "O moço ficou tão emocionado que 
chorou", a segunda oração é subordinada 
adverbial: 

a) comparativa; 

b) proporcional; 

c) consecutiva; 

d) causal; 

e) temporal. 

07. "Já que não pude ser feliz, busquei a 
companhia dessas aves que nasceram livres." 
Neste período há: 

a) subordinada adverbial causal e subordi
nada adjetiva; 

b) subordinada adverbial concessiva e su
bordinada adverbial consecutiva; 

c) subordinada substantiva objetiva direta 
e subordinada adjetiva; 

d) subordinada substantiva objetiva direta 
e coordenada sindética adversativa; 

08. "Um dia, como lhe dissesse que iam dar 
o passarinho, caso continuasse a compor

. tar-se mal, correu para a área e abriu a porta 
da gaiola." (paulo Mendes Campos) 

As orações destacadas são, respectiva
mente, subordinadas adverbiais: 

a) causal e condicional; 

b) comparativa e causal; 

c) condicional e concessiva; 

d) conformativa e consecutiva; 

e) comparativa e conformativa; 

09. Assinale a alternativa em que a palavra 
como assuma valor de conjunção subordina
da conformativa: 

a) Como ele mesmo afirmou, viveu sempre 
tropeçando nos embrulhos da vida. 

b) Como não tivesse condições necessárias 
para competir, participou, com muita in
segurança, das atividades esportivas. 

c) As frustrações caminham rápidas como 
as tempestades das matas devastadoras. 

d) Indaguei-lhe apreensiva como papai ti
nha assumido aquela contínua postura 
de contemplação. 
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e) Como as leis eram taxativas naquele vi
larejo, todos os moradores tentavam um 
meio de obediência às normas morais. 

10. (TIM) foi um técnico de sucesso mas nun
ca conseguiu uma reputação no campo à al
tura da sua reputação de vestiário." 

Começando a frase por "Nunca conse
guiu uma reputação no campo à altura da 
sua reputação de vestiário", para manter 
a mesma relação lógica expressa na fra
se dada inicialmente, deve-se continuar 
com: 

a) enquanto foi ... 

b) na medida em que foi .. . 

c) ainda que tenha sido .. . 

d) desde que fosse ... 

e) porquanto era ... 

11. Classifique as orações destacadas: 

I. "Embora lhe desaprovassem a forma 
justificavam-lhe a essência." ' 

11. "A estrela que nasce tinha tanta beleza 
que voluntariamente a elegeu minha 
sorte." 

111. "Naquela noite, ele disse a todos que de
sejava que fosses feliz." 

a) oração subordinada adverbial conforma
tiva, oração subordinada adjetiva restriti
va, oração subordinada adjetiva explica
tiva. 

b) oração subordinada adverbial concessi
va, oração subordinada adverbial causal 
oração subordinada substantiva comple~ 
tiva nominal. 

c) oração subordinada adverbial concessi
va, oração subordinada adverbial conse
cutiva, oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 

d) n.d.a. 

GABARITO 

a) PROPORCIONAL = A MEDIDA QUE 

b) FINAL = PARA QUt? 

c) CAUSAL = POR QUt? 

d) CONFORMATIVA = CONFORME 

e) CONCESSIVA = EMBORA, APESAR DE 

f) CONCESSIVA = EMBORA 

g) TEMPORAL = DESDE QUANDO? 

h) CONSECUTIVA = DE MODO QUE 

01 
i) TEMPORAL = QUANDO? 

j) TEMPORAL = QUANDO? 

k) PROPORCIONAL = A MEDIDA QUE 

I) COMPARATIVA = VERBO OCULTO 

m) FINAL = PARA QUt? 

n) COMPARATIVA = VERBO OCULTO 

o) TEMPORAL = QUANDO? 

p) FINAL = PARA QUt? 

q) CONFORMATIVA = REGRA 

r) CONSECUTIVA = DE MODO QUE 

02 D 03 A 04 A 05 E 

06 C 07 A 08 A 09 A 

10 C 11 C 
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4.5 Orações reduzidas 

Orações reduzidas, como o próprio nome indica, são menores. Possuem duas características: 

1. Apresentam o verbo em uma forma nominal. gerúndio, particípio, infinitivo. 

2. Não possuem conectivo. 
conectivos: conjunções subordinativas ou prono
mes relativas. 

4.5.1 CLASSIFICAÇÃO 

1 

1. Subordinada 
RedLzida de Infinitivo 

2. Subordinada 
Reduzida de Gerúndio 

3. Subordinada 
Reduzida de Particípio 

ORAÇÕES REDUZIDAS 

É necessário estudar todas as matérias. Oração subordinada substantiva (isto) 

= que se goste de frutas e verduras. 
subjetiva (possui função de sujeito) reduzi-
da de infinitivo 

Ele assegurou serem de boa qualidade as 
Oração subordinada substantiva (isto) ob-máquinas. 

= Que eram de boa Qualidade as má_guinas. 
jetiva direta reduzida de infinitivo 

Gosto de estudar sozinha. Oração subordinada substantiva (disto) ob-

= Que eu estude sozinha. jetiva indireta reduzida de infinitivo 

Omelhor seria fazerem a prova logo. Oração subordinada substantiva (isto)pre-
= que fizessem a prova 10Qo. dicativa reduzida de infinitivo 

Ele estava disposto a vender tudo. Oração subordinada substantiva (isto) 
= que ele vendesse tudo. completiva nominal reduzida de infinitivo 

Ela nos fez um convite: comparecermos à 
Oração subordinada substantiva apositi-sua formatura. 
va reduzida de infinitivo 

= que comoarecêssemos à sua formatura. 

Aquele, a dançar, é meu irmão. Oração subordinada adjetiva (cabe pro-

=que dança - o qual dança. 
nome relativo) explicativa (com pontuação) 
reduzida de infinitivo 

INFINITIVO 
Ela foi a primeira a reclamar. Oração subordinada adjetiva (cabe pro-

= que reclamou - a qual reclamou. 
nome relativo) restritiva (sem pontuação) 
reduzida de infinitivo 

Lamentou por ter chegado muito cedo. Oração subordinada adverbial causal (por 
'" porque chegou muito cedo. quê?) reduzida de infinitivo 

Ao rever os pais, deu-lhes vários beijos. Oração subordinada adverbial temporal 
= Quando viu os pais. (quando?)reduzida de infinitivo 

Fiz um empréstimo para pagar a faculdade. Oração subordinada adverbial final (para 
= para Que paQasse a faculdade. quê?) reduzida de infinitivo 

Apesar de estar triste, sorri. Oração subordinada adverbial concessiva re-

= apesar de Que esteja triste. duzida de infinitivo 

Se cumprirem a promessa eu cumpro a 
Oração subordinada adverbial condicional minha. 
reduzida de infinitivo 

= caso cumoram a promessa. 

Ela se distraiu tantoa ponto de esquecer 
a briga. Oração subordinada adverbial consecutiva 

= Que esqueceu a briQa. 
reduzida de infinitivo 
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ORAÇÕES REDUZIDAS 

Encontrei Fernanda, saindo do hotel. 
Oração subordinada adjetiva (cabe pro-

= que saia do hotel- a qual saía. 
nome relativo) explicativa (com pontuação) 
reduzida de gerúndio 

Gosto de bichos correndo pelo quintal. 
Oração subordinada adjetiva (cabe pro-
nome relativo) restritiva (sem pontuação) 

= que correm pelo quinta. reduzida de gerúndio 

Não cumprindo a promessa, sentiu re-
Oração subordinada adverbial causal (por 

morsas. 

= porque não cumpriu a promessa 
quê?) reduzida de gerúndio 

2 
GERÚNDIO 

Faltando alguns minutos para o final da 
avaliação, todos terminaram. Oração subordinada adverbial temporal 

= quando faltavam alguns minutos para o (quando?) reduzida de gerúndio 

fina I da avaliação. 

Mesmo estando doente fiz a prova. Oração subordinada adverbial concessi-

= mesmo que estivesse doente va reduzida de gerúndio 

Mentindo assim será pior. Oração subordinada adverbial condido-

= caso minta assim. nal reduzida de gerúndio 

Fiquei surpresa com a escultura, pintada Oração subordinada adjetiva (cabe pro-
de amarelo. nome relativo) explicativa (com pontuação) 

= que pintaram de amarelo - a qual reduzida de particípiO 

Têm apenas um livro comprado. 
Oração subordinada adjetiva (cabe pro-
nome relativo) restritiva (sem pontuação) 

= que comprou - que comprou reduzida de particípio 

Ferido no rosto, ele não pode mais tra-
Oração subordinada adverbial causal (por 

balhar. 

= porque se feriu no rosto 
quê?) reduzida de particípio 

3 
PAR'lKfpIO 

Concluída a prova, foi comemorar. Oração subordinada adverbial temporal 

= quando concluiu a prova (quando?) reduzida de partidpio 

Vencido o campeonato, permanecerão 
Oração subordinada adverbial concessi-

treinando. 
va reduzida de particípio 

= mesmo que vençam o campeonato 

Excluídas as doações, (0010 funcionare-
Oração subordinada adverbial condicio-

mos? 

=caso excluam as doações 
nal reduzida de particípio 
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4.5.2 Exercício 

01. Classifique as orações reduzidas em ne

grito, conforme as opções abaixo: 

(1) de gerúndio adverbial causal 

(2) de gerúndio adverbial concessiva 

(3) de infinitivo adverbial final 

(4) de gerúndio adjetiva restritiva 

(5) de infinitivo adverbial temporal 

(6) de particípio adverbial causal 

(7) de infinitivo adverbial consecutiva 

a) Viemos para colaborar ( ). Ou viemos a 

fim de incomodar. ( ) 

b) Pulavam, cantavam, gritavam, para acor

dar toda vizinhança. ( ) 

c) Há muita gente reclamando da admi

nistração pública. ( ) 

d) Não dispondo de combustíveis, os pa

íses escandinavos utilizam energia elétri
ca em grande escala. ( ) 

e) Aborrecido com as crianças, xinguei-as. 

( ) 

f) Era tão valente, que, estando malferido 
( ), continuou a lutar. ( ) 

02. Separe as orações dos períodos e classi

fique-as: 

a) Em alguns pontos, a areia é tão fofa e mo

vediça que os animais das tropas viajeiras 
arquejam de cansaço quando vencem 

aquele terreno incerto. 

b) Ele falou de minha mãe com tanto cari
nho que me cativou, embora eu ficasse 

enciumada. 

c) Depois que ele partiu, tão grandes foram 

as mudanças que terá surpresas quando 

voltar. 

d) Quando o Oceano arremessa a fúria de 
suas águas contra o Amazonas, o rei dos 
rios ruge furioso se os vagalhões amea
çam seu colossal império. 

COMENTÁRIO 

Alternativa "A": Viemos para colaborar 
(3). Ou viemos a fim de incomodar. (3) 

Alternativa "8": Pulavam, cantavam, gri
tavam, para acordar toda vizinhança. (3) 

Alternativa "C": Há muita gente recla
mando da administração pública. (4) 

Alternativa "D": Não dispondo de 
combustíveis, os países escandinavos uti
lizam energia elétrica em grande escala. (1 ) 

Alternativa "E": Aborrecido com as 
crianças, xinguei-as. (6) 

Alternativa "F": Era tão valente, que, es
tando malferido (2), continuou a lutar. (7) 

COMENTÁRIO 

Alternativa "A": Em alguns pontos, a 
areia é ~ã2 fofa e movediça / que os animais 
das tropas viajeiras arquejam de cansaço / 
quando vencem aquele terreno incerto. 

1. Oração principal 

2. Oração subordinada adverbial conse
cutiva 

3, Oração subordinada adverbial tempo-

ral 

Alternativa "8": Ele falou de minha mãe 
com tanto carinho / que me cativou, / embo
ra eu ficasse enciu mada. 

l. Oração principal 

2. Oração subordinada adverbial conse
cutiva 

3. Oração subordinada adverbial conces-
siva 

Alternativa "C": Depois que ele partiu, 
/ !~_2 grandes foram as mudanças / que terá 
surpresas quando voltar. 

l. Subordinada adverbial temporal 

2. Oração Principal 

3, Subordinada adverbial consecutiva 
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Alternativa "D": Quando o Oceano arre
messa a fúria de suas águas contra o Amazo
nas, / o rei dos rios ruge furioso / se os vaga
lhões ameaçam seu colossal império. 

1. Subordinada adverbial temporal 

2. Oração Principal 

3. Subordinada adverbial condicional 

5. QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 16/2014) O consumidor 
já não precisa do vendedor para se servir, 
............. a visibilidade do produto se torna um 
fator-chave. 

Reescrevendo-se um segmento do 2° 
parágrafo, de forma a manter, em linhas 
gerais, o sentido original, preenche cor
retamente a lacuna acima o que está em: 

a) conquanto 

b) ainda que 

c) mas 

d) de modo que 

e) se 

COMENTÁRIO 

Alternativa correta: letra "d" - A ideia 
é de consequência, por isso usa-se de modo 

que. Estaria, também, correta a utilização 
de: de sorte que, sem que (= que não), de 
forma que, de jeito que, que (tendo como 
antecedente na oração principal uma pa
lavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho). 

Alternativa "a" - Indica concessão, 
ideias opostas. 

Alternativa "b" - Indica concessão, 
ideias opostas. 

Alternativa "c" - Conjunção adversativa, 
ideias opostas. 

Alternativa "e" - Conjunção condicio
nai, equivale a caso. 

Texto para a questão. 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL E DIGI
TAL NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

Elaine Turk Faria 

O objetivo deste artig:; é apresentar 
um estudo sobre as possibilidades e neces
sidade de utilização da tecnologia digital 
nas instituições de ensino, bem como da 
introdução da cultura tecnológica entre 
alunos e professores, onde se inclui a edu
cação à distância e as disciplinas semipre
senciais no ambiente acadêmico. 

Com frequência, lemos nos jornais, 
revistas e na literatura científica atual o 
quanto nossos jovens estão familiarizados 
com a tecnologia e têm facilidade no seu 
manuseio. Veem e Vrakking (2009) deno
minam os jovens desta época de "geração 
homo zappiens, que cresceu usando múl
tiplos recursos tecnológicos desde a infân
cia". Para estes autores, a geração homo 
zappiens é digital, e a escola é analógica, 
Reforçando essa posição, Marc Prensky, 
educador americano, escreveu um artigo 
em 2007 sobre os imigrantes digitais e os 
nativos digitais, em que faz uma divisão 
entre os que veem o cOMputador como 
uma novidade e os que não imaginam a 
vida antes dele, pois têm contato com a 
tecnologia logo após o nascimento. 

Esta situação, vivenciada na socieda
de contemporânea, tem implicações tanto 
nas escolas de educaçãe básica quanto 
nas universidades, já que este é o novo per
fil dos estudantes e dos acadêmicos. Con
sequentemente, os cursos de licenciatura, 
onde se inclui também o curso de Pedago
gia, têm de preparar os futuros professores 
para atuarem neste contexto. 

[Texto adaptado] 

Fonte: Aprender e ensinar: diferentes 
olhares e práticas. Maria Beatriz Jacques 
Ramos & Elaine Turk Faria (orgs.), 

Porto Alegre: PUCRS, 2011, p, 13. 
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02. (FUNRIO - Analista do Seguro Social -
INSS/2014) No último parágrafo, a autora diz 
que "esta situação, vivenciada na sociedade 
contemporãnea, tem implicações tanto nas 
escolas de educação básica quanto nas uni
versidades, já que este é o novo perfil dos 
estudantes e dos acadêmicos". 

Assinale a alternativa que reescreve o tre
cho acima sem comprometer o significa
do original. 

a) Como o nevo perfil dos estudantes e dos 
acadêmicos é este, o que se vivencia na 
sociedade atual é uma situação que tem 
implicações sobretudo nas escolas de 
educação básica e nas universidades. 

b) Esta situação, que a sociedade contem
porãnea vivencia, tem implicações não 
só nas escolas de educação básica como 
nas universidades, tendo em vista que 
este é o nevo perfil tanto dos estudantes 
quanto dos acadêmicos. 

c) A sociedade contemporânea tem viven
ciado esta situação, cujas implicações se 
dão não apenas nas escolas de educação 
básica, mas inclusive nas universidades, 
porquanto este perfil é muito novo entre 
estudantes e acadêmicos. 

d) A vivência da sociedade contemporânea 
em relação a este novo perfil de estu
dantes e acadêmicos é uma situação que 
implica escolas de educação básica e uni
versidades. 

e) Já que a sociedade contemporânea vi
vencia uma situação que implica tanto 
as universidades quanto as escolas de 
educação básica, esse é o novo perfil dos 
estudantes e dos acadêmicos. 

COMENTÁRIO 

Alternativa correta: letra "b" 

Período composto - emprego das con
junções. Para facilitar, vamos dividir as infor
mações. 

esta situação, vivenciada na sociedade 
contemporânea, tem implicações tanto 
nas escolas de educação básica quanto 
nas universidades = Esta situação, que a 

sociedade contemporânea vivencia, tem 
implicações não só nas escolas de educa
ção básica como nas universidades. 

- já que este é o novo perfil dos estudan
tes e dos acadêmicos (causa) = tendo em 
vista que este é o novo perfil tanto dos 
estudantes quanto dos acadêmicos. 

Há relação de causa e consequência en
tre os períodos. 

Alternativa "a" - Alterou o sentido, aten
te-se ao emprego de sobretudo que significa 
acima de tudo, principalmente. 

Alternativa "c" - Comprometeu o sen
tido, pois porquanto pode indicar conclusão, 
além de ter incluído ide ia oposta com o uso 
da conjunção mas. 

Alternativa "d" - Período totalmente in
coerente (sem sentido). 

Alternativa "e" - O uso da comparação 
alterou o sentido (tanto ... quanto). 

03. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assi
nale a opção que preenche a lacuna do texto 
de forma a torná-lo gramaticalmente correto, 
coeso e coerente. 

Normalmente o Estado de Direito é con
fundido com o Estado Constitucíonal (Es
tado Democrático de Direito), entretanto, 
isto é um equívoco. ____________ _ 

Com efeito, se é a legislação que serve de 
parâmetro para atuação estatal, então, 
esta mesma legislação, por conseguinte, 
é livre. Em tais Estados (Estado de Direi
to), o absolutismo do rei é substituído pe
lo absolutismo do parlamento (suprema
cia do parlamento enão da constituição). 

(Disponível em: <http://www.ambito
-j u rid i co.co m. br/site/i n dex. p h p7n 
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link=revista artigo~leitura&artigo_ 

id=8873>. Acesso em: 17 mar. 2014.) 

a) Conquanto, no Estado Constitucional, a 
constituição funciona como fundamento 
de validade de toda ordem jurídica, disci
plinando não só a atuação do Executivo 
e Judiciário, como também do legislativo, 
vigendo, aí sim, a supremacia da consti
tuição. 

b) Embora, no Estado Constitucional, o le
gislador encontra limites jurídicos nas 

normas constitucionais, as quais traçam 
o perfil de cada exação, de forma que 
a competência tributária é delimitada 
através da conjugação das normas que 
tratam especificamente de cada tributo 
com os princípios constitucionais. 

c) Daí podermos concluir que, no Brasil, por 
força de uma séria de disposições cons
titucionais, não há falar em poder tribu
tário (incontrastável, absoluto), mas, tão 
somente, em competência tributária (re
grada, disciplinada pelo Direito). 

d) Isso porque no Estado de Direito os atos 
do Executivo e do Judiciário estão sub
metidos ao princípio da legalidade; con
tudo, o Legislativo é livre para atuar, já 
que esse princípio não pode ser aplicado, 
por imposição lógica, à legislação. 

e) Portanto, poder tributário tinha a Assem
bléia Constituinte, que era soberana. Ela 
realmente tinha um poder ilimitado, in
clusive em matéria tributária. Contudo, 
a partir do momento em que foi promul
gada a Constituição, o Poder Tributário 
retornou ao povo, restando aos poderes 
constituídos as competências tributárias. 

COMENTÁRIO 

Alternativa correta: letra "d" - A lacuna 
apresentada possui valor de explicação, pois 
explica o motivo da afirmação anterior. Pede
-se, assim, oração coordenada explicativa: 
isso porque ... 

Alternativa "a" - Conquanto indica con
cessão - ideias opostas. 

Alternativa "b" - Embora indica, tam
bém, concessão 

Alternativa "c" - Daí podermos concluir 
que é conclusão. 

Alternativa "e" - Portanto é conclusiva e 
não cabe no contexto. Além disso, surgiu o 
acento agudo em ditongo aberto na sílaba 
paroxítona em assembleia. Atenção: no edi
tai, não foi especificada a exigência de refor
ma ortográfica. 

04. (FCC - Analista Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 15/2013) Como esta ca
mada de poluentes dificulta a dispersão do 
calor, o resultado é o aumento da tempera
tura global. 

Na frase acima, o conectivo como tem o 
valor de .......... , podendo ser substituído 
sem prejuízo do sentido e da correção 
por .......... 

As lacunas são completadas corretamen
teem: 

a) conformidade - por que 

b) comparação - porque 

c) causa - tanto que 

d) comparação - tanto que 

e) causa - porque 

COMENTÁRIO 

Alternativa correta: letra "e" - Há duas 
informações a serem avaliadas: 

A relação existente entre os dois perío
dos. 

Como esta camada de o resultado é o au-
poluentes dificulta a menta da temperatu-
dispersão do calor ra global 

Porque esta camada 
de poluentes dificulta 

por quê? (1) 
a dispersão do calor 
(2) 

resposta: causa consequência 

Assim sendo, eliminam-se as alternativas 

a,bed. 
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Qual conjunção possui o mesmo sentido. 
Para isso, vamos relembrar quais são as prin
cipais conjunções causais: porque, visto que, 
já que, uma vez que, como (= porque). 

Alternativa "a" - Não é regra (conformi
dade) e por que pode ser pronome preposi
ção + pronome relativo e não cabe no trecho. 

Alternativa "b" - Para haver compara
ção, normalmente há verbo implícito e não 
há, embora o porque indique causa. 

Alternativa "c" - Tanto que pode indicar 
quantidade indefinida. 

Alternativa "d" - Não compara. 

05. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que a oração destacada expressa finalidade, 
em relação à outra que compõe o período. 

a) Se d~ixou de bajular ,2s prínci[les e .m:in-

cesas d.2. sé~.!:!l2J2, passou a servir reis e 
rainhas do 20 ... 

b) Pensa o garçom, antes de condu~Ho à úl: 
ti ma mesa do restaurante ... 

c) Você é que foi ao restaurante [lara home
nageá-lo. 

d) ... nenhum emblema preencherá o vazio 
que carregas no [leito -... 

e) O garçom boceja, tira um fiapo do <?!!l:: 
bro ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Você foi ao res
taurante para quê? Para homenageá-lo: fina
lidade. 

Alternativa "a" - Se = caso: condição. 

Alternativa "b" - Antes de: tempo. 

Alternativa "d" - Que = pronome rela-
tivo: oração subordinada adjetiva restritiva 
(sem pontuação). 

Alternativa "e" - As duas orações coor
denadas (independentes sintaticamente) as
sindéticas (sem conjunção). 

06. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que o emprego de nexos sintáticos entre as 
orações do período - Eu disse "cliente paulis
ta", percebo a redundância: o paulista é sem
pre cliente. - mostra-se adequado ao sentido 
do texto. 

a) Eu disse cliente paulista, mas percebo a 
redundância, pois o paulista é sempre 
cliente. 

b) Eu disse cliente paulista, se percebo a 
redundância, mas o paulista é sempre 
cliente. 

c) Eu disse cliente paulista, porque percebo 
a redundância, contanto que o paulista 
seja sempre cliente. 

d) Eu disse cliente paulista, desde que per
cebi a redundância, para que o paulista 
seja sempre cliente. 

e) Eu disse cliente paulista, sem perceber a 
redundância, portanto o paulista é sem
pre cliente. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta 

mas percebo a redundância: adversida
de, ideias opostas. 

pois o paulista é sempre cliente: porque = 
explicação. 

Alternativa "b" - Se = condição e a ter
ceira oração não indica oposição (mas). 

Alternativa "c" - Porque = explicação, 
contanto = condição. 

Alternativa "d" - Desde que = tempo; 
contanto = condição. 

Alternativa "e" - Portanto = conclusão. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Desde o surgimento da ideia de hi
pertexto..... informações ligadas e'spe
cialmente à pesquisa acadêmica, ... uma 
"máquina poética", algo que funcionas
se por analogia e associação ... 

Quando o cientista Vannevar Bush 
[ ... ] concebeu a ideia de hipertexto ... 

... 20 anos depois de seu artigo fun
dador ... 
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07. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) As palavras destacadas que 
expressam ideia de tempo são: 

a) algo, especialmente e Quando. 

b) Desde, especialmente e algo. 

c) especialmente, Quando e depois. 

d) Desde, Quando e depois. 

e) Desde, algo e depois. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Para indicar 
tempo, faz-se a pergunta quando? 

Alternativa "a" - Algo e especialmente 
não indicam tempo. 

Alternativa "b" - Algo e especialmente 
não indicam tempo. 

Alternativa "c" - Especialmente não indi
ca tempo. 

Alternativa "e" - Algo não indica tempo. 

08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Na passagem - Nesse con
texto, governos e empresas estão fechando 
o cerco contra a corrupção e a fraude, valen
do-se dos mais variados mecanismos ... - a 
oração destacada expressa, em relação à an
terior, sentido que responde à pergunta: 

a) "Quando?" 

b) "Por quê?" 

c) "Como?" 

d) "Para quê?' 

e) "Onde?" 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Estão fechan-
do o cerco como? De que modo? 

Alternativa "a" - Tempo. 

Alternativa "b" - Causa. 

Alternativa "d" - Finalidade. 

Alternativa "e" - Lugar. 

09. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa 

que substitui o trecho em destaque na frase 
- Assinarei o documento, contanto que ga
rantam sua autenticidade. - sem que haja 
prejuÍzo de sentido. 

a) desde que garantam SUê autenticidade. 

b) no entanto garantam SL:3 autenticidade. 

c) embora garantam sua autenticidade. 

d) portanto garantam sua autenticidade. 

e) a menos que garantam sua autenticida
de. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Contanto, 
desde que, se, caso = condição. 

Alternativa "b" - Adversidade. 

Alternativa "c" - Concessão: ideias 
opostas (apesar de). 

Alternativa "d" - Conclusão. 

Alternativa "e" - Condição. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) Nós também te'TlOS um har
dware e um software. O hardware são 
os nervos do cérebro, os neurônios, 
tudo aquilo que compõe o sistema 
nervoso. O software é constituído por 
uma série de programas que ficam 
gravados na memória. Do mesmo jei~ 
to que nos computadores, ficam, na 
memória, símbolos, entidades levíssi
mas, "espirituais'~ sendo o programa 
mais importante a linguagem. ( ... ) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. 

Campinas: Papirus, 7996 (com 
adaptações), 

10. (Cespe - Analista - MPU/2013) A oração 
subordinada reduzida de gerúndio "sendo o 
programa mais importante a linguagem" po
deria ser corretamente reescrita na seguinte 
forma de oração com conectar: onde o pro
grama mais importante é a linguagem. 

( ) Certo ( ) Errado 
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COMENTÁRIOS 

Errado - Poderia ser usado o pronome 
relativo onde se estivesse retomando lugar e 
não é o caso. Nem se trata de oração adjetiva 
para usar o relativo, mas sim de uma oração 
adverbial causal. 

Note: A escola onde fizemos a prova esta
va lotada = fizemos a prova na escola = lugar. 

Dica fácil 

O relativo onde retoma lugar e pode ser 
substituído por em que, nota) qual. 

O relativo cujo concorda com o termo 
posterior e indica posse do termo anterior. Is
so indica que sem alterar a estrutura sintática 
não pode ser substituído por outro pronome 
relativo. 

Os relativos cujo e quem não admitem 
artigo, ou seja, nunca haverá crase anteposta 
a eles. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) Dados esses pressupostos te
óricos, estamos agora em condições 
de oferecer uma receita que garantirá 
àqueles que a seguirem à risca saúde 
mental até o fim dos seus dias. Opte 
por um software modesto. Evite as 
coisas belas e comoventes. A beleza 
é perigosa para o hardware. Cuida
do com a música. Brahms e Mahler 
são especialmente contraindicados. 
Quanto às leituras, evite aquelas que 
fazem pensar. E, aos domingos, não 
se esqueça dos programas de audi
tório. Seguindo essa receita você terá 
uma v;da tranquila, embora banal. 
Mas, como você cultivou a insen-

:;ibilidade, ~~ê n~~C! .. j)i~~~ir2_ 
g~ão bana~~~. 

Você se aposentará, para, então, 
realizar os seus sonhos. Infelizmente, 
entretanto, quando chegar tal mo
mento, você já terá esquecido como 
eles erC!71. 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. 

Campinas: Papirus, 1996 (com 
adaptações). 
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11. (Cespe - Analista - MPU/2013) No perí
odo iniciado pelo conector "Mas", o autor ar
gumenta, por meio de uma relação sintática 
não só de oposição, mas também de causa e 
efeito, que a lógica em que se baseia a receita 
torna inócuo um dos efeitos de seu uso, não 
se abstendo o autor, entretanto, de apresen
tar, no último período, o que, no contexto, 
corresponderia ao efeito colateral do uso 
contínuo da receita. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Certo - 1. Você terá uma vida tranquila, 
embora banal. Mas não perceberá o quão 
banal ela é. = oposição; 2. Você cultivou a 
insensibilidade (causa), você não perceberá 
o quão banal a vida é (consequência/efeito). 

Período composto 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) Um computador pode enlou
quecer por defeitos no hardware ou 
no software. Nós também. Quando 
o nosso hardware fica louco, são cha
mados psiquiatras e neurologistas, 

SlIle virão, com suas RoÇ~ 
cas e bisturis, consertar o que se es
!.':ê9ou. Entretanto, quando o proble
ma está no software, poções e bisturis 
não funcionam. Não se conserta um 
programa com chave de fenda, por
que o software é feito de símbolos, e 
somente símbolos podem entrar nele. 
Assim, para se lidar com o software, 
há que se fazer uso dos símbolos. Por 
isso, quem trata das perturbações do 
software humano nunca se vale de 
recursos físicos para tal. Suas ferra
mentas são palavras, e podem ser de 
poetas, humoristas, palhaços, escri
tores, gurus, amigos e até mesmo de 
psicanalistas. ( ... ) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. 

Campinas: Papirus, 1996 (com 
adaptações). 
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12. (Cespe - Analista - MPU/2013) O trecho 
"que virão, com suas poções químicas e bis
turis, consertar o que se estragou" especifica 
o instrumental utilizado no tratamento e, 
portanto, restringe as categorias de profis
sionais que devem prestar assistência às pes
soas cujo hardware ficou louco. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - Não restringe as categorias de 
profissionais pelo simples fato de ter sido uti
lizado sinal de pontuação e haver pronome 
relativo. Ocorre explicação e não restrição. 
Temos uma oração (possui verbo) subordi
nada adjetiva (pronome relativo) explicativa 
(possui pontuação). 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) No século passado, o Brasil 
chegou a ser o segundo maior pro
dutor mundial de cacau. Em 1989, 
entretanto, a praga denominada 
vassoura-de-bruxa devastou os ca
caueiros da Bahia e mudou a vida dos 
produtores da região. ( ... ) 

( ... ) Enquanto menos cacau ca
mum é enviado ao exterior, aumenta 
a exportação da amêndoa de alta 
qualidade. Os mercados-alvo para 
esse produto são Bélgica, Suíça, Ho
landa, Estados Unidos e Japão. ( ... ) 

(Adaptado de: Suzana Camargo. 
Revista PIB, 12/07/2012) 

13. (FCC - Técnico Judiciário - Área Adminis
trativa - TRT 5/2013) Em 1989, entretanto, a 
praga denominada vassoura-de-bruxa ... 

Enquanto menos cacau comum é envia
do ao exterior ... 

Sem prejuízo para a correção e o sentido, 
e sem que nenhuma outra alteração seja 
feita, os elementos sublinha.dos podem 
ser substituídos, respectivamente, por: 

a) contudo - Ao passo que 

b) conquanto - Tanto que 

c) porquanto - Onde 

PEHÍODO C01'1POSTO 

SINTAXE 

d) não obstante - Embora 

e) ainda assim - Posto que 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a" - Sem "de
coreba", vamos analisar o contexto porque 
facilita muito: 

1. O Brasil chegou a ser o segundo maior 
produtor mundial de cacau x a praga denomi
nada vassoura-de-bruxa devastou os cacauei
ros da Bahia e mudou a vida dos produtores 
da região = a ideia é de oposição, adversidade 
e cabem as conjunções mas, porém, E2!!!.!:!.: 
g,2, todavia, entretanto e as locuções no en
tanto, não obstante, nada obstante; 

2. Ao passo que indica proporcionalidade, 
ações simultâneas (acontece isso e isso ao 
mesmo tempo) e pode ser substituído por 
à proporção que, à medida que, ~g.'p..2~_~ 
~9_~~. Mais as estruturas: quanto maior ... 
(maior), quanto maior ... (menor), quanto 
menor ... (maior), quanto menor ... (menor), 
quanto mais ... (mais), quanto mais ... (me
nos), quanto menos ... (mais), quanto me
nos ... (menos). 

Alternativa "b" - Conquanto é conces
siva; tanto que é temporal, exemplo: Tanto 
que o professor entrou na sala, os alunos se 
levantaram. 

Alternativa "c" - Porquanto é explicativa 
e onde, como conjunção, indica em lugar que. 

Alternativa "d" - Não obstante e embora 
são concessivas. 

Alternativa "e" - Ainda assim é adversa
tiva e posto que é concessiva. 

,..,. 

14. (FCC - Auditor Fiscal Tributário Muni
cipal - SP/2012) O desenvolvimento f2!.r.~~ 
p.Qnd~U!.J:!.r:n..il_~latriz e~dógena, .9..erada_~1!! 
nossa~...2róRrias sociedades, e [que] portanto 
não é possível importar. 

Propõe-se outra redação para a frase 
acima, a ser iniciada com "Não é possível 
importar o desenvolvimento ... ". Para que 
o sentido e a correção originais sejam 
mantidos, a conexão desse início com o 
segmento destacado deve ser feita me

diante o uso de 
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a) contudo. 

b) dado que. 

c) se bem que 

d) no caso de. 

e) onde. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Há re
lação de causa e consequência e deve ser 
utilizada conjunção causal: dado que, já que, 
porque, pois, pois que, já que, uma vez que, 
visto que. 

Alternativa "a" - conjunção coordenada 
adversativa. 

Alternativa "c" - indica concessão, 
ideias opostas. 

Alternativa "d" - equivale a em relação 

a, não indica causa. 

Alternativa "e" - não se refere a lugar, 
portanto não se pode usar o pronome rela
tivo onde. 

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) No período - A pesquisa 
do Dieese é um medidor importante, pois 
sua metodologia leva em conta não só o 
desemprego aberto (quem está procurando 
trabalho), como também o oculto (pessoas 
que desistiram de procurar ou estão em pos
tos precários). -, os termos em destaque esta
belecem entre as orações relação de 

a) causa. 

b) alternância. 

c) adição. 

d) oposição. 

e) explicação. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta- Adicionam 
quem está procurando a pessoas que desisti

ram. 

Alternativa "a" - Não estabelecem rela
ção de causa porque não denotam consequ
ência. 
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Alternativa "b" - Não há alternância nos 
termos em destaque, nem no período. 

Alternativa "d"- Haveria oposição se es
tabelecessem relação contrária. 

Alternativa "e"- Há explicação, mas não 
nos termos em destaque. 

( ... ) 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Os autores têm até explicação para 
o fato de não acreditarmos muito nessas 

promessas. Como fomosJl.!.ogramados 
para ver o mundo como um lugar amea
~ador, nutrimos um inescapável pessimis
mo global, que não nos deixa perceber as 
revoluções silenciosas de que participa
mos. 

Talvez sim, talvez não. Abundance é 
definitivamente um livro ousado, e mesmo 
que lhe apliquemos um deságio cético de, 
vá lá, 80%, ainda ___ coisas surpreen-

dentes. 

(Hélio Schwartsman, Abundância e 
otimismo. Folha de S.Paulo, 16.09.2012. 
Adaptado) 

16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Observando as ocorrências 
da palavra "como" em - Como fomos pro
gramados para ver o mundo como um lugar 
ameaçador. - é correto afirmar que se trata 
de conjunção 

a) conformativa nas duas ocorrências. 

b) comparativa na primeira ocorrência. 

c) causal na primeira ocorrência. 

d) comparativa nas duas ocorrências. 

e) causal na segunda ocorrência. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta- Causal porque 
como em lugar de por causa, em virtude de, 

por motivo de. Façamos pergunta à oração 

PERíODO COMPOSTO 
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principal: nutrimos um inescapável pessimis

mo global por quê? 

Alternativa "a" - Não há conformação. 

Alternativa "b" - Não há comparação e 

sim causa. 

Alternativa "d"- Comparativa só na 2· 

ocorrência. 

Alternativa "e"- Na segunda ocorrência 

há comparação. 

17. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá

rio - TJ-SP/2012) Leia a charge. 

,4;-'::)0 T,40 PO~~ BAIXO 

QUE GANHEI o APELIDO 
DE PANO 

CH,io 

Em relação ao enunciado "andar tão por 
baixo", a ideia contida em "ganhar apeli
do de pano de chão" deve ser considera

da 

a) a sua finalidade. 

b) a sua causa. 

c) o seu oposto. 

d) a sua consequência. 

e) a sua conclusão. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa nd": correta- Consequên
cia: basta inserir a expressão de modo que. 

Alternativa na" - O fato de ganhar o 

apelido não denota finalidade. 

Alternativa "b" - Ganhar o apelido não 

é a causa e sim a consequência. 

Alternativa "c"- Não há ideia de oposi

ção. 

Alternativa "e"- Nãohá nenhuma con

clusão. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A Groenlândia nunca derreteu tanto 

No verão da Groenlândia, é normal 
que suas camadas de gelo se derretam. 
Em julho de 2012, no entanto, em ape
nas quatro dias (de 9 a 12), a superfície 
gelada sofreu um derretimento nunca 
antes observado: a área descongelada 
passou de 40 para 97%. Apesar de os 
cientistas definirem o fenômeno como 
"extremo", eles explicam que não há mo
tivos para alarde: experimentos aponta
ram que nos últimos dez milênios, hou
ve um vasto derretimento a cada 150 
anos. As informações são da Nasa. 

(lstoÉ,01.08.2012) 

18. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) O sentido da conjunção 
destacada no texto também está presente 
na seguinte passagem, adaptada do editorial 
da Folha de S.Paulo, de 02.06.2012: 

a) Heloisa, minha mulher, ficou logo saben
do, mas quis me poupa'. Ele era nosso 
amigo. 

b) No dia 26, voltei para casa. Horas depois, 
liguei o computador e abri a lista de men
sagens. 

c) Assim que abri os olhos, li a notícia: "Mor
reu Pery Ribeiro.". 

d) No dia 24 de fevereiro, eu estava no CTI 
de um hospital, recém-saído de uma ci
rurgia, quando morreu o cantor Pery Ri
beiro. 

e) O cuidado de Heloisa foi inútil, pois havia 
uma TV no CTI, bem à minha frente. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta- No entanto e 
mas são conjunções adversativas. 

Alternativa "b" - Adição. 

Alternativa "c" - Tempo. 

Alternativa "d" - Tempo. 

Alternativa "e" - Explicação. 
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19. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SPI2012) O trecho -... a superfície ge
lada sofreu um derretimento nunca antes ob
servado: a área descongelada passou de 40 
para 97%. - está corretamente reescrito em: 

a) ... a superfície gelada sofreu um derreti
mento que nunca antes foi observado, 
logo a área descongelada passou de 40 
para 97%. 

b) ... a superfície gelada sofreu um derreti
mento que nunca antes fora observado, 
haja vista que a área descongelada pas
sou de 40 para 97%. 

c) ... a superfície gelada sofreu um derreti
mento que nunca antes se havia observa
do, como a área descongelada passou de 
40 para 97%. 

d) ... a superfície gelada sofreu um derreti
mento que nunca antes era observado, 
que a área descongelada passou de 40 
para 97%. 

e) ... a superfície gelada sofreu um derreti
mento que nunca antes tivera sido ob
servado, enquanto a área descongelada 
passou de 40 para 97%. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta- A expressão 
haja vista que está substituindo os dois pon
tos, o que indica o que se deve ponderar, consi
derar (a gra:1de área descongelada). 

Alternativa "a" -logo nem como advér
bio, nem como conjunção no contexto, pode 
substituir os dois pontos sem mudar o senti
do da mensagem. 

Alternativa "c"- A conjunção como não 
substitui os dois pontos, pois altera o sentido 
da frase. 

Alternativa ud"_ nunca antes era obser

vado não equivale a nunca antes observado e 
há erro na conjunção que. 

Alternativa u e"_ tivera sido observado: 

tempo e modo de verbos inadequados; en

quanto: conjunção que não substitui os dois 
pontos. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Inalterado desde a redemocrati
zação, o sistema político brasileiro es
tá finalmente diante de uma oportu
nidade concreta de mudanças, prin
cipalmente em relação a aspectos 
que dão margem a uma série de de
formações e estimulam a corrupção 
já a partir do período de campanha 
eleitoral. Se as restrições históricas às 
transformações não prevalecerem, a 
Câmara dos Deputados deverá dar 
início ao debate sobre uma série de 
inovações com chance de valerem já 
para as próximas eleições. Mais uma 
vez, questões importantes como o 
voto facultativo e o distrital ficarão 
de fora, o que faz que as atenções ~ 
concentrem em aspectos mais polê
micos, como o financiamento público 
de campanha, a partir da criação de 
um fundo proposto por meio de pro
jeto de lei. Se a intenção é mesmo 
reduzir as margens para desvios de 
dinheiro, é importante que as preten
sões, nesse e em outros pontos, sejam 
avaliadas com objetividade e sem 
prejulgamentos. 

Zero Hora, 8/4/2013. 

20. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

Em "se concentrem" e "Se a intenção", 
o vocábulo se desempenha a mesma 
função: introduzir oração condicio
naI. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) 

... o que faz que as atenções se concen
trem = o que faz que as atenções sejam 
concentradas: verbo transitivo direto + se 
= voz passiva e o se é pronome apassiva
dor. 
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Se a intenção é mesmo reduzir as mar
gens para desvios de dinheiro = caso a 
intenção seja mesmo reduzir. Sempre 
que o se puder ser substituído por caso, 
indicará condição de alguma coisa, ou 
seja, é uma conjunção subordinada con
dicionaI. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) No Panamá, por exemplo, o 
número é de 15,3 promotores para ca
da cem mil habitantes; na Guatema
la, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bo
lívia, de 4,5. Em situação semelhante 
ou ainda mais crítica do que o Brasil, 
estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a 
Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equa
dor, com a mais baixa relação: 2,4 . .l 
correto dizer que há nações propor
cionalmente com menos promot<?,: 
res que o Brasil. No entanto, as atri
buições do Ministério Público brasilei
ro são muito mais extensas do que as 
dos Ministérios Públicos desses países. 

Maria Tereza Sadek. A construção 
de um nova Ministério Público reso
lutivo. Internet: <https://aplicacao. 
mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

21. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas linguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 

Seriam mantidas a coerência e a correção 
gramatical do texto se, feitos os devidos 
ajustes nas iniciais maiúsculas e minúscu
las, o período "É correto C .. ) o Brasil" fosse 
iniciado com um vocábulo de valor con
clusivo, como logo, por conseguinte, assim 
ou porquanto, seguido de vírgula. 

( ) Certo ( ) Errado 

·.c:g~~~!&~~Q~~:".'h' .. ;~.~" xúÔ 

Resposta: (Errado) - Opa! "Pegui
nha" comum de CESPE. Entre as conjun
ções, inserem uma que não indica a mesma 

circunstância. Logo, por conseguinte e assim 
indicam conclusão; porquanto pode indicar, 
também, explicação. Exemplo: Cancelou o 
encontro, porquanto teve de viajar. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) Essa blasfêmia contra a razão 
e a fé, contra a civilização e a humani
dade, é a filosofia da miséria; execu
tada, não faria senão inaugur;;;-;;;;:' 
ganização da miséria. Se a sociedade 
não pode igualar os que a natureza 
criou desiguais, cada um, nos limites 
da sua energia moral, no entanto, po
de reagir sobre as desigualdades nati
vas, pela educação, atividade e perse
verança. Tal a missão do trabalho.( .. .) 

Ruy Barbosa. Oração aos moços. 
Internet: <http://home.comcast.net> 
(com adaptações). 

22. (Cespe - Analista do MPU/2013) A 
respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 

Não haveria prejuízo para o sentido 
original nem para a correção gramatical 
do texto caso se inserisse quando ou se 
for imediatamente antes de "executa
da". 

( ) Certo ( ) Errado 

... COMENTARios 

8esposta: (Errado) - Sem voltar ao tre
cho, chega-se à resposta. Pensando rápido: 
quando indica tempo e se indica condição. 
Se as conjunções são diferentes, não pode
mos inserir uma ou outra. Aprofundando: 1. 

Tempo = quando for executada, não fará 
senão inaugurar a organização; 2. Condição 
= se for executada, não fará senão inaugurar 
a organização . 

Dica: A conjunção se pode ser usada em 
verbos no futuro do subjuntivo ou. no preté
rito imperfeito do subjuntivo: se for, se fosse; 
se estudar, se estudasse. 
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23. (FUNCAB - Delegado de Polícia -
ES/2013) Em: "Morto em 1980, Sartre não vi
veu para testemunhar as tentativas às vezes 
pouco sutis de promover a tortura ao status 
de mal menor do século XX!.", o adjunto ad
verbial "Morto em 1980" expressa a seguinte 

circunstância: 

a) tempo. 

b) consequência. 

c) condição. 

d) causa. 

e) fim. 

Alternativa "d": correta - Sartre não vi
veu para testemunhar as tentativas por quê? 
Porque morreu em 1980 == causa. 

Alternativa "a" - Quando? 

Alternativa "a" - De modo que. 

Alternativa "c" - Se, caso. 

Alternativa "e" - Para quê? 

( ... ) 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

COLONIAlISMO 

A França foi a pioneira na domi
nação do continente africano. A In
glaterra, no entanto, consagrada co
mo grande potência marítima desde 
a queda de Napoleão, rapidamente 
assumiu a liderança da colonização. 

Alemanha, Itália, Espanha, Portu
gal e Bêlgica também empreenderam 
áreas de dominação no continente. 
Chegaram a estabelecer regras de 
partilha para a ocupação de novos 
territórios na costa ocidental africana 
a partir de meados da década de 80 
do século XIX, por meio da resolução 
firmada entre os países europeus du
rante a Conferência de Berlim. 

Na Asia, a Inglaterra adotou 
uma política empenhada na con
quista da fndia, que passou ao seu 
domínio após a Guerra dos Cipaios 

(1857-1858). Como garantiam o do
mínio sobre a fndia, os ingleses não 
se opuseram à penetração francesa 
na Asia, particularmente no território 
da Indochina. Embora o leste Asiáti
co tenha se mantido independente, 
a China (com a Primeira Guerra do 
Ópio, de 1839 a 1842) e o Japão (com 
a ameaça naval do Comodoro Perry, 
em 1854) foram obrigados a abrir 
seus portos aos europeus, dando-lhes 
diversas vantagens comerciais. Às 
vésperas da Primeira Guerra Mundial, 
a China se via imersa em uma crise 
política. Vários territórios asiáticos e 
africanos sofriam influência inglesa 
e francesa, e a Coreia havia sido ane
xada pelo Japão em 1910 - país que, 
a partir dos anos 30 do século XX, au
mentou consideravelmente seu poder 
sobre o continente. ( ... ) 

Internet: <http://acervo.estadao. 
com.br> (com adaptações). 

24. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) Com relação ao sentido e aos aspectos 
linguísticos do trecho abaixo, julgue os itens 
subsequentes. 

A conjunção "Embora", em "Embora o 
Leste Asiático tenha se mantido indepen
dente", poderia ser corretamente substi
tuída por Apesar de, feitas as devidas al
terações na forma verbal "tenha". -

( ) Certo ( ) Errado 

CÔMENTAI~IOSc7 
Resposta: (Certo) - Sim, embora e ape

sar de indicam concessão, ou ideias opostas. 
Fazendo a alteração do verbo, torna-se, tam
bém, correta. 

TEXTO PARA 
AS PRÓXIMAS QUESTÓES 

CONSUMISMO JOVEM 

Os jovens estão se endividando. 
Segundo pesquisa da Associação Co
merciai de 5ão Paulo, 67% dos inadim
plentes tém menos de 35 anos e 240% 
têm entre 26 e 30 anos. 
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Mais do que um levantamento 
estatlstico ou curiosidade, tais núme
ros expressam uma realidade preo
cupante: a falta de educação para o 
consumo. Sem isso, o jovem compra 
acima de suas possibilidades e talvez 
prossiga nesse desequilíbrio quando 
for mais velho. 

Além disso, essas pessoas não es
tão se endividando para comprar bens 
tecnológicos como computadores ou 
aparelhos que aumentem o conforto e 
a segurança no lar. Nada disso. Torra
ram dinheiro com roupas e calçados. 
O terceiro item da lista também é uma 
advertência, por si só: empréstimo pes
soal. 

A agiotagem é um dos negócios 
que mais se desenvolvem nos municf
pios brasileiros, com a oferta de dinhei
ro fácil, a juros extorsivos, para ávidos 
consumidores, principalmente das 
classes C e D. 

Dever desde os primeiros anos de 
carteira de trabalho assinada é umã 
eéssima tendência ea@. o futu[2 .. Há
bitos de poupança não são estimula
dos nem valorizados aqui. 

É evidente que todos querem con
sumir. Não há crime algum nisso, até 
porque, sem compras, não há produ
ção nem empregos. A economia fica 
estagnada e o país caminha para trás. 
Certamente não defendo tal compor
tamento. 

Mas o consumismo desenfreado é 
péssimo para as pessoas e para o am
biente e indica um descontrole que po
de, sem trocadilho, custar muito caro. 

Há situações que precipitam a in
clusão do consumidor em listas de de
vedores. Desemprego e despesas ines
peradas, provocadas por doenças, são 
totalmente compreensíveis. Planejar 
as compras, contudo, poderia evitar a 
maioria dos casos de inadimplência. 

Prestações que "caibam no bol
so'; sem verificação do quanto se 
paga a mais por essa aparente faci
lidade; crédito rotativo dos cartões; 

e empréstimos em geral, incfusive os 
consignados, são alguns dos cami
nhos mais rápidos para estourar os 
orçamentos pessoais e familiares. 

Falta, também, uma lei que proíba 
a concessão de crédito sem exigência 
de garantias. Porque não há mifagre 
em finanças. Se uma empresa não exi
ge comprovação de renda e bens que 
garantam o empréstimo, só há uma 
explicação plausível: ela compensa o 
risco de calote cobrando juros de agio
ta. 

Agiotagem é crime e não deveria 
ser permitida. 

Antes de chegar à faixa etária que 
tem mais devedores na pesquisa da 
ACSp, jovens frequentam escolas e 
universidades. São orientados sobre os 
riscos do consumo de drogas, do taba
gismo e do alcoolismo e para a impor
tância de preservar o ambiente. Mui
tas vezes, têm aulas sobre cidadania, 
política e grandes desafios mundiais, 
como a escassez de água e as guerras 
religiosas. Por que não recebem mais 
subsídios sobre consumo consciente, 
não somente com foco ambiental, 
mas também em relação (; proteção 
de seus bolsos e à aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor? 

Também nessa área é tolice imagi
nar que as autoridades resolvam tudo, 
Não solucionam nem problemas gra
víssimos como filas nos corredores dos 
hospitais públicos e transporte coletivo 
superlotado . .. 

Os pais deveriam ajudar nesse 
processo educativo, mas, convenha
mos, nem os adultos escapam do ex
cesso de compras. Então, não é uma 
surpresa saber que os mais novos não 
conseguem pagar suas contas em dia. 

Perder o crédito é um desastre 
para qualquer pessoa. Fecha as por
tas para a aquisição até de produtos 
fundamentais, totalmente necessá
rios, como alimentos e med;camentos. 
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Carimba os consumidores como de
vedores e isso tem repercussões em 
todos os segmentos da vida, inclusive 

o profissional. 

Alternativa "c" - Conclusão: logo, pois 
(depois do verbo), portanto, por conse
guinte, por isso, assim. 

Isso não pode, então, ser visto co
mo mais uma tendência ou consequ
ência da inclusão social. O papel acei
ta tudo. Fazer as contas e não assumir 
compromissos superiores à renda não 
é caretice. É uma das condições para 
um futuro melhor, sem sobressaltos, 
sem cobradores e sem insônia. Não 
desejamos novas gerações repletas de 

devedores. 
(DOLO~ Maria Inês. Folha de São 

Paulo. Folhainvest. 17/70/11, p. 88.) 

25. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Petrópolis·RJ/2012 - DOM CINTRA) O 
parágrafo 5 está estruturado em doisperí
odos entre os quais parece não haver rela
ção de sentido. A leitura dos dois períodos, 
entretanto, to-nados na dimensão da leitura 
integral do texto, permite depreender que o 
segundo período exprime em relação ao pri

meiro o sentido de: 

a) proporcionalidade; 

b) causalidade; 

c) conclusão; 

d) analogia; 

e) consequência. 

Alternativa "b": correta - O fato nega
tivo mostrado no primeiro período causa a 
situação explicitada no primeiro período. 

Faz-se a pergunta por quê? 

Por que hábitos de poupança não são 
estimulados nem valorizados aqui? Porque é 
uma péssima tendência para o futuro. 

Alternativa "a" - Proporção: à medida 
que, à proporção que, ao passo que e as 
combinações quanto mais ... (mais), quan
to menos ... (menos), quanto menos •.. 
(mais), quanto menos ... (menos}, etc. 

Alternativa "d" - Analogia é compara
ção: como, assim como, tal como, como 
se, (tão) ... como, tanto como, tanto quan
to, do que, quanto, tal, qual, tal qual, 
que nem, que(combinado com menos ou 

mais), etc. 

Alternativa "e" - para haver conse
quência a proposição deveria vir invertida. 
Consequência: de sorte que, de modo que, 
sem que (= que não), de forma que, de jei
to que, que (tendo como antecedente na 
oração principal uma palavra como tal, 
tão, cada, tanto, tamanho), etc. 

26. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) Na 
linha de argumentação desenvolvida pela 
autora, pode-se interpretar que o parágrafo 
7 exprime em relação ao parágrafo 6 o sen

tido de: 

a) comparação; 

b) meio; 

c) modo; 

d) oposição; 

e) finalidade. 

Alternativa "d": correta - Exato, uma 
vez que o parágrafo 6 mostra o lado positivo 
do consumismo consciente, enquanto o pa
rágrafo 7 mostra o contrário. 

Alternativa "a" - comparação: como, 
assim como, tal como, como se, (tão) ..• 
como, tanto como, tanto quanto, do que, 
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que 
(combinado com menos ou mais), etc. 

Alternativa "b" - meio: modo de proce
dimento, de ação; forma; jeito. 

Alternativa "c" - modo: estado, situação 

das coisas. 

Alternativa "e" - finalidade: para que, a 
fim de que, que, porque (= para que), que, 

etc. 
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27. (Procurador do Município - Prefeitura 
Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) Na re
dação do período "Agiotagem é crime e não 
deveria ser permitida" (parágrafo 11) a autora 
omitiu elemento de coesão textual que po
deria exprimir com mais clareza a relação de 
sentido entre as duas orações. Em cada uma 
das redações abaixo do referido período foi 
acrescentado elemento de coesão adequado 
à relação do sentido do texto, COM EXCEÇÃO 
DE: 

a) Agiotagem é crime, e, porquanto, não de
veria ser permitida. 

b) Agiotagem é crime e, por isso, não deve
ria ser permitida. 

c) Agiotagem é crime e não deveria ser per
mitida, pois. 

d) Agiotagem é crime e, por conseguinte, 
não deveria ser permitida. 

e) Agiotagem é crime e, em razão disso, não 
deveria ser permitida. 

!'f:gM"E~TÁRIOS 
Alternativa "a": correta - O elemento 

de coesão porquanto não é adequado ao 
sentido do texto, porque é explicativo e 
a segunda oração é conclusiva. Todos os 
elementos de coesão textual das reda
ções abaixo são adequados à relação de 
sentido do texto: 

Alternativa "b" - por isso: conclusivo. 

Alternativa "c" - Houve omissão do ele
mento de coesão textual, mas o sentido de 
relação é garantido. 

Alternativa "d" - por conseguinte: 
conclusivo. 

Alternativa "e" - em razão disso: con-
clusivo. -----~ 

28. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-Pl/2012 - IVIN) Em: "Todos vocês 
sabiam que o nosso colega estava em difi
culdades." (5° parágrafo). 

A CORRETA classificação da oração desta
cada em negrito está na opção: 

f'EHioDCJ COHI'OSTU 
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a) Subordinada adverbial causal. 

b) Subordinada adjetiva restritiva. 

c) Subordinada substantiva objetiva direta. 

d) Subordinada adverbial proporcional. 

Alternativa "c": correta 

1. A oração é subordinada substantiva 
porque se pode encaixar o pronome de
monstrativo isto antes da conjunção (que e 
integrante). 

2. Todos vocês sabiam: o verbo saber 
é transitivo direto: que o nosso colega esta
va em dificuldade = objeto direto que com
plementa a forma verbal sabiam da oração 
anterior - oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 

Alternativa "a" - Na oração subordina
da em destaque não há circunstância adver
bial de causa. Far-se-ia a pergunta por quê? 

Alternativa "b" - A oração subordinada 
em destaque não está limitando significado 
de substantivo antecedente. Não há prono
me relativo. 

Alternativa "d" - Na oração em desta
que não há conjunção subordinativa propor
cionaI: ações simultâneas (à medida que, à 
proporção que). 

29. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 1/2013) Como a agremiação 
partidária não correspondera a seu sonho, 
descolara-se dela, na companhia de seu líder, 
em 1990. 

Sem prejuízo para a correção e o sentido, 
a tJ:ase acima pode ser reescrita do se
guinte modo: Descolara-se da agremia
ção partidária, na companhia de seu 
líder, em 1990, 

a) se bem que ela não correspondera a seu 
sonho. 

b) visto que ela não correspondera a seu so
nho. 

c) contanto que ela não correspondera a 
seu sonho. 

d) conquanto ela não correspondera a seu 
sonho. 

e) por conseguinte ela não correspondera a 
seu sonho. 
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Alternativa "b": correta - Deslocara-se 
dela por quê? Porque a agremiação partidá
ria não correspondera a seu sonho = causa. 

Dica: Conjunções causais: porque, que, 
como (= porque, no início da frase), pois 
que, visto que, uma vez que, porquanto, 
já que, desde que, etc. 

Alternativa "a" - Concessivas: embora, 
ainda que, apesar de que, se bem que, 
mesmo que, por mais que, posto que, con
quanto, etc. 

Alternativa "c" - Condicionais: se, caso, 
contanto que, salvo se, a não ser que, des
de que, a menos que, sem que, etc. 

Alternativa "d" - Concessiva. 

Aiternativa "e" - Coordenadas conclusi
vas: logo, pois (= logo), portanto, por con
seguinte, por isso, assim. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Cada um fala como quer, ou como 
pode, ou como acha que pode. Ainda 
ontem me divertiu este trechinho de 
crônica do escritor mineiro Humberto 
Werneck, de seu livro Esse inferno vai 
acabar: 

"- Meu cabelo está pendoando -
anuncia a Rrima, apalpando as melenas. 

Tenho anos, décadas de Solange, 
mas confesso que ela, com o seu solan
gêsl às vezes me pega desprevenido. 

-Seu cabelo está o quê? 

-Pendoando insiste ela l e, com a 
Raciência de quem explica algo elemen
tar a um total ignorante, traduz: 

-Bifurcando nas extremidades. 

É assim a Solange, criatura para 
a qual ninguém morre, mas falece, e, 
9.l,Iando sobrevém esse infaust~ ~conte
cimento, tem seu corpo acondICionado 
num ataúde, num eSquife, num féretro, 
para ser inumado em'alguma necrópole, 

ou, mais recentemente, incinera~o e_m 
crem'a- tório. Cabelo de gente assim nao 
se torna vulgarmente 9.!;!..ebradiço: pen
doa." 

Isso me fez lembrar uma visita que 
recebemos em casa, eu ainda menino. 
Amigas da família, mãe e filha adoles
cente vieram tomar um lanche conosco. 
D. Glorinha, a mãe, achava meu pai um 
homem intelectualizado e caprichava 
no vocabulário. A certa altura pediu ela 
a mim, que estava sentado numa extre
midade da mesa: 

-Querido, pode alcançar-me uma 
côdea desse pão? 

-Por falta de preparo linguístico não 
sabia como atender a seu pedido. Socor
reu-me a filha adolescente: 

-Ela quer uma casquinha do pão. Ela 
fala sempre assim na casa dos outros. 

-A mãe ficou vermelha, isto é, rubo
rizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a 
filha com reprovação, isto é, dardejou-a 
com olhos censórios. 

Veja-se, para concluir, mais um tre
chinho do Werneck: 

"Você pode achar que estou sendo 
implicante, metido a policiar a lingua
gem alheia. Brasileiro é assim mesr:n0, 
adora embonitar a conversa para Im
p~essionar os outros. Sei disso. Eu pró
erio já andei escrevendo sobre o que 
chamei de ruibarbosismo: o uso de pa
lavreado rebarbativo como forma de, 
numa discussão( reduzir ao silêncio o 
interlocutor ignaro. Uma espécie de gás 
paralisante verbal." 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

30. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária -
TRT 1/2013) Há uma relação de causa e efei
to entre estas duas formulações: 

a) Cada um fala como quer e ou como acha 
que pode. (1" parágrafo) 
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b) para ser inumado em alguma necrópole e 
incinerado em crematório. (T parágrafo) 

c) visita que recebemos em casa e eu ainda 
menino. (8' parágrafo) 

d) achava meu pai um homem intelectuali
zado e caprichava no vocabulário. (8' pa
rágrafo) 

e) olhou a filha com reprovação e dardejou
-a com olhos censórios. (12' parágrafo) 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Para indicar 
causa e efeito, deve-se encaixar a conjunção 
porque ou de modo que. 

Caprichava no vocabulário por quê? Por
que achava meu pai um homem intelec
tualizado. 

-7 Porque achava meu pai um homem 
intelectualizado = causa 

Achava meu pai um homem intelectuali
zado de modo que caprichava no voca
bulário. 

-7 Caprichava no vocabulário = consequ
ência, ou seja, efeito. 

Alternativa "a" - Adição. 

Alternativa "b" - Finalidade. 

Alternativa "c" - Tempo. 

Alternativa "e" - Adição. 

31. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária
TRT 1/2013) Por falta de preparo linguístico 
não sabia como atender a seu pedido. 

Caso se dê uma nova redação à frase aci
ma, iniciando-se por Não sabia como 
atender a seu pedido, a complementa
ção que não traz prejuízo para o sentido 
e a correção é: 

a) mesmo porque não teria preparo linguís
tico. 

b) haja visto minha despreparação linguísti
ca. 

c) tendo em mira minha despreparaçâo lin
guística. 

d) em razão de meu despreparo linguístico. 

e) não obstante meu despreparo na linguís
tica. 

., ... , .. (, .. j::gM~!-it4~i~ª~.~;· .. :X.;;:(·~:~] 
Alternativa "d": correta - Façamos a per

gunta: Não sabia atender a seu pedido por 
quê? Em razão de meu despreparo: causa. 

Alternativa "a" - Concessiva: embora, 
ainda que, apesar de que, se bem que, 
mesmo que, por mais que, posto que, con
quanto, etc. 

Alternativa "b" - Peguinhú! Não existe 
haja visto, apenas haja vista, pois equivale a 
tendo em vista. 

Alternativa "c" - Tendo em mira: lingua
gem coloquial. 

Alternativa "e" - Não obstante = con
cessão (ideias opostas). 

32. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Mesmo quando o con
fiante se vê malogrado, a confiança terá valido 
o tempo que durou. 

Complementa-se com coerência e corre
ção esta nova redação dada à frase aci
ma: A confiança terá valido a pena 

a) a menos que o confiante se malogre. 

b) tão logo se veja malogrado quem con
fiou. 

c) uma vez que o confiante veja seu ma
logro. 

d) ainda que o confiante se veja malogra
do. 

e) assim que se malogre o confiante. 

Alternativa "d": correta - Ainda que 
indica concessão (oposição) - exatamente a 
circunstância exigida no período acima. Con
junções concessivas: embora, ainda que, 
apesar de que, se bem que, mesmo que 
(quando), por mais que, posto que, con
quanto, etc. 

Alternativa "a" - A menos que = condi
ção. Conjunções condicionais: se, caso, con
tanto que, salvo se, a não ser que, desde 
que, a menos que, sem que, etc. 
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Alternativa "b" - Tão logo = tempo. 
Conjunções temporais: quando, enquanto, 
antes que, depois que, logo que, todas as 
vezes que, desde que, sempre que, assim 
que, agora que, mal (= assim que), etc. 

Alternativa "c" - Uma vez que = causa. 
Conjunções causais: porque, que, como (= 
porque, no início da frase), pois que, visto 
que, uma vez que, porquanto, já que, des

de que, etc. 

Alternativa "e" - Assim que = tempo. 

33. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013)Em primeiro lugar, 
menos de 40% das organizações pesquisa
das reconhecem que quadros mais maduros 
podem constituir alternativa à escassez de 
talentos. Consequentemente, a maioria das 
empresas não possui mecanismos para atrair 
e manter tais quadros. 

As frases acima articulam-se num único 
período, com correção, clareza e manten
do-se o sentido original, em: 

a) Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos, 
se bem que a maioria das empresas não 
possui mecanismos para atrair e manter 
tais quadros. 

b) Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos, 
de sorte que a maioria das empresas não 
possui mecanismos para atrair e manter 
tais quadros. 

c) Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos, 
por que a maioria das empresas não pos
sui mecanismos para atrair e manter tais 
quadros. 

d) Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos, 

contanto que a maioria das empresas não 
possui mecanismos para atrair e manter 
tais quadros. 

e) Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos, 
ao passo em que a maioria das empre
sas não possui mecanismos para atrair e 
manter tais quadros. 

·COMÊNTXR~9.S·f'· . 
Alternativa "b": correta - De sorte que: 

consequência. Fácil se trabalhar por elimina

ção: 

Alternativa "a" - Se bem que equivale a 
concessão, ideias opostas, não cabe no con
texto. 

Alternativa "c" - Por que: quando expli
ca deve ser grafado junto = porque. 

Alternativa "d" - Contanto: condição. 

Alternativa "e" - Ao passo que: propor
ção. Não se usa ao passo em que. 

34. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
_ TRT 18/2013) Não acredito que muitas pes
soas sustentem nos dias de hoje uma versão 
tão forte da posição cartesiana, ~ a tradi
ção de se considerar os animais "inferiores" 
como "menos capazes de sentir" certamente 
persiste como um paliativo que ajuda a jus
tificar nossa rapacidade - do mesmo modo 
como os nossos ancestrais racistas argumen
tavam que os "insensíveis" índios eram inca
pazes de experimentar alguma forma de dor 
conceitual ou filosófica pela perda de seu 
ambiente ou modo de vida (desde que os 
territórios reservados suprissem suas neces
sidades corporais de alimento e segurança), 
e que os "primitivos" africanos não lamenta
riam a terra natal e a família abandonadas à 
força uma vez que a escravidão lhes assegu
rasse a sobrevivência do ponto de vista físico. 

Mantém-se clara e correta a redação da 
frase acima caso, sem qualquer outra al
teração, os elementos sublinhados sejam 
substituídos, respectivamente, por: 

a) embora -de modo que 
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b) contudo - contanto que 

c) conquanto - porquanto 

d) embora - contanto que 

e) porém - antes que 

<:ÇªM~Nl'ÁRIOS ... 
Alternativa "b": correta - Mas: con

junção coordenada adversativa e equivale a 
contudo e porém. Desde que e contanto 
que indicam condição. 

Alternativa "a" - Concessão e consequ
ência. 

Alternativa "c" - Concessão e explicati
va (porque; dado que; visto que) ou conclusi
Va (em conclusão; portanto). 

Alternativa "d" - Concessão e condição. 

Alternativa "e" - Adversativa e tempo
ral. 

35. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Suas telas, ~ não 
eram destruídas ou vilipendiadas, eram 
guardadas ... 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Preservandocse o sentido original, o ele
mento sublinhado acima pode ser corre
tamente substituído por 

embora. 

como. 

quando. 

desde que. 

caso. 

COMENTÁRIOS 
, ~~:.,_te' /<,~ _" i,,' , 

Alternativa "c": correta - Belíssima pe
gadinha! Apenas através do tempo verbal 
chega-se à resposta. A primeira impressão é 
de que indica condição, não é? Se fosse con
dição, o período seria escrito assim: Suas te
Ias, ~ não fossem destruídas ou vilipendia
das, seriam guardadas. Da forma como está 
no enunciado, fazemos a pergunta: quando 
eram guardadas? Quando não eram destru
ídas = tempo. 

Alternativa "a" - Não é concessão. 

PERÍODO COMPOSTO 

SINTAXE 

Alternativa "b" - Como pode ser confor
midade, comparação ou causa, não cabem 
essas circunstãncias. 

Alternativa "d" - Concessão. 

Alternativa "e" - Condição. 

36. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Considerando-se o 
contexto, há relação de causa e consequên
cia em: 

a) Paranoico com o risco de plágio, ele fazia 
seus projetos em código. 

b) O gênio de Brunelleschi residia em seu 
domínio da dinâmica dos materiais e da 
matemática. 

c) ... os governantes da cidade italiana ini
ciavam uma empreitada épica que se es
tenderia por quase 600 anos. 

d) Em outra ocasião, armou uma farsa pa
ra humilhar seu rival, o escultor Lorenzo 
Ghiberti. 

e) .. , o edifício em questão só seria concluí
do no século XIX. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Trabalhe as
sim: ele fazia seus projetos em código por 
quê? Porque era paranoico com o riso de plá
gio. A oração em que se faz a pergunta por 
quê é a consequência, ou o efeito. 

Alternativa "b" - Residia em = lugar. 

Alternativa "c" - Oração adjetiva (pro
nome relativo) restritiva (sem pontuação). 

Aiternativa "d" - Tempo. 

Alternativa "e" - Não há circunstância. 

37. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) A dificuldade mais 
monumental, contudo, provinha dos desa
fios técnicos do projeto ... 

Sem que nenhuma outra alteração seja 
feita, mantêm-se o sentido e a correção 
da frase acima, caso se substitua o ele
mento sublinhado por 

a) haja vista. 
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b) conquanto. 

c) todavia. 

d) porquanto. 

e) apesar disso. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Contudo e 
todavia são conjunções coordenadas adver
sativas, indicam oposição. 

Alternativa "a" - Consequência . .r 

Alternativa "b" - Concessão - subordi
nada. 

Alternativa "d" - Explicação ou conclu
são. 

Alternativa "e" - Concessão. 

38. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) ... enquanto o amor 
seria algo mais sólido, dado a parcerias de 
longa duração. 

Considerando-se o contexto, no segmen~ 
to acima há uma 

a) concessão. 

b) indicação de finalidade. 

c) comparação. 

d) contradição. 

e) indicação de causa. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - O amor seria 
algo mais sólido que algo = comparação. 

Alternativa "a" - Não há oposição. 

Alternativa Ub" - Não faz a pergunta pa
ra quê? 

Alternativa ud" - Não contradiz. 

Alternativa "eU 
- Não faz a pergunta por 

quê? 

39. (Fundação Carlos Chagas - Analis
ta Judiciário - Área Judiciária - TRE / 
PR/2012) Ela queria fazer justiça a Mankiewi
cz, que caíra em esquecimento, enquanto Wel
les entrara para a história com a reputação de 
gênio maldito, frequentemente reivindicando 
para si as principais qualidades de "Kane" e a 

coautoria do roteiro - embora Pauline jurasse 
que Welles não escrevera nem sequer uma 
linha do script. 

Outra redação para o trecho destacado, 
que preserva o sentido e a correção origi
nais, é: 

a) a despeito de Pauline jurar que Welles 
não tinha escrito nem ao menos uma li
nha do script. 

b) apesar de Pauline negar a Welles o méri
to de escrever mais do que uma linha do 
script. 

c) não obstante Pauline jurava que Welles 
não tinha escrito nem sequer uma linha 
do script. 

d) mesmo tendo sabido que Pauline jurou: 
"Welles não escreve ainda que seja uma 
linha do script". 

e) apesar da crítica Pauline jurar que Welles 
não escrevia pelo menos uma linha do 
script. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Embora e a 
despeito de são conjunções adverbiais con
cessivas. O segredo é ler as alternativas e 
atentar-se aos tempos verbais. 

Alternativa "b" - mérito. 

Alternativa "c" - jurava. 

Alternativa "d" - escreveu. 

Alternativa "e" - Além de a palavra críti
ca estar errada, há erro de regência, pois não 
pode haver preposição no sujeito: de a crítica 
Pauline jurar. 

Julgue o item subsequente, acerca 
dos sentidos e da organização das ideias 
do trecho. 

Os dados de escolaridade do TSE são 
uma estimativa, iá que foram fornecidos 
pelos eleitores no momento em que eles 
tiraram o título e só serão atualizados caso 
ocorra uma revisão do cadastro. 

40. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) A substituição da locução "já que" 
por se bem que ou por ainda que não 
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alteraria o sentido do texto nem prejudicaria 
a sua correção gramatical. 

( ) Certo ( ) Errado 

Alternativa "e": correta - A locução 
conjuntiva já que possui valor de causa; ~ 
bem que e ainda que possuem valor conces
sivo, de oposição. O sentido do texto é pre
judicado. 

Julgue o item subsequente, acerca 
dos sentidos e da organização das ideias 
do trecho. 

Os dados de escolaridade do TSE são 

uma estimativa, Já que foram fornecidos 

pelos eleitores no momento em que eles 
tiraram o título e só serão atualizados 

caso ocorra uma revisão do cadastro. No 

entanto, há boas notícias: o percentual de 

eleitores que nunca frequentaram a esco

la caiu de 23,5%, na eleição presidencial 

de 2006, para 20,5% na de 2010, ou seja, 

além da ameliação da particip2S..ão da 

sociedade na escolha dos governantes a 

cada novo pleito, a qualidade do eleitor 

tem melhorado, o que significa um voto 

mais qualificado, '(isto que o voto da~ 

pessoas com menos escolaridade tende a 

ser menos ideológico e mais eersonalista" 

41. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) A oração "visto que o voto ( ... ) mais 
personalista" constitui uma justificativa para 
a "ampliação da participação da sociedade 
na escolha dos governantes". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Questão de con
junção e coesão textual. Por que o voto das 
pessoas com menos escolaridade tende a ser 
menor? Porque a qualidade do eleitor tem me

lhorado, o que significa um voto mais qualifica

do. Não há relação de causa com a ampliação 
da participação da sociedade na escolha dos 
governantes. 

42. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região/ 2012 - FCC) 
Victor fracassou Eorgue cedeu a uma predis
posição da natureza humana ... 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

O elemento grifado na frase acima tem o 
mesmo sentido de: 

ainda que. 

conquanto. 

enquanto. 

embora. 

uma vez que. 

iCOMENTÁRIÔS 
, ,.", ' .d,· ••.. , • 'I_ 

Alternativa "e": correta - Porque, já 
que, uma vez que = causa. 

Alternativa "a" - Concessão, oposição. 

Alternativa "b" - Concessão, oposição. 

Alternativa "c" - Pode indicar: tempo, 
proporcionalidade ou conformidade. 

Alternativa "d" - Concessão, oposição. 

43. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região/ 2012 - FCC) ... 
uma espécie de religiosidade de resultados, 
que invoca as forças celestes Ei.@...9arantir as 
ambições terrenas dos fiéis. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

No contexto da frase acima, é correto di
zer que o segmento grifado possui senti
do de 

consequência. 

finalidade. 

concessão. 

proporção. 

condição. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Para que in
voca as forças celestes? Para garantir as am
bições terrenas dos fiéis. 

Alternativa "a" - de sorte que, de modo 
que, sem que (= que não), de forma que, de 
jeito que, que (tendo como antecedente na 
oração principal uma palavra como tal, tão, 
cada, tanto, tamanho), etc. 
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Alternativa "c" - embora, ainda que, 
apesar de qLe, se bem que, mesmo que, por 
mais que, posto que, conquanto, etc. 

Alternativa "d" - à medida que, à pro
porção que, ao passo que e as combinações 
quanto mais ... (mais), quanto menos ... (me
nos), quanto menos ... (mais), quanto menos ... 
(menos), etc. 

Alternativa "eU - se, caso, contanto que, 
salvo se, a não ser que, desde que, a menos 
que, sem que, etc. 

44. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" região/2012 - FCC) Atente para estas 

frases: 

I. Não podemos contar com a sorte. 

11. Daqui para frente, preservar é suor. 

Para articulá-Ias de modo a preservar o 
sentido do contexto, será adequado uni
-Ias por intermédio deste elemento: 

a) no entanto. 

b) ainda assim. 

c) haja vista que. 

d) muito embora. 

e) por conseguinte. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "eu: correta -Indica conclu-
são, logo deve-se usar por conseguinte. 

Alternativa "a" - Adversativa. 

Alternativa "b" - Concessão. 

Alternativa "c" - Causal. 

Alternativa "d" - Concessão. 

CAPÍTULO 6 

co CORDÂNCIA 
1. Introdução· 2. Concordância verbal· 2.1. Casos particulares· 2.2. Sujeiro composto· 2.2.1. 
Casos particulares· 2.2.2. Verbo + SE· 2.3. Verbo SER o 2.4. Verbo PARECER· 2.5. Haja vista· 3. 
Concordância nominal· 3.1. Casos particulares· 4. Exercício· 5. Questões comentadas de concursos 

I. INTRODUÇÃO 
Concordãncia é a correspondência de flexões existentes entre dois termos - ou mais - de 

uma oração, como entre verbo e sujeito, entre substantivo e adjetivo. 

Como cada instituição segue bibliografias distintas, é essencial fazer as questões de con
cursos no final do capítulo. 

C __ , --:---"') 

\. 

Verbo 
e 

Sujeito 

C ..... ,·_'_N_O_M ... I_N_A_L_) 

+ 
Substantivo 

- ou pronome, ou 
numeral substantivo 
- artigos, adjetivos, 
pronomes adjetivos, 
numerais adjetivos e 

particípios. 

<::oMO f: O SEU NoME? VMuno., 
/ E O SEU? / POISBERro. 

/ • • i , 
.-

Fonte: http://espelhoesonho.bI09spot.com.br/ 
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2. CONCORDÂNCIA VERBAL 

REGRA GERAL 

o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. 

"Você me faz feliz:' 

sujeito verbo 

pronome terceira 
pessoa singular 

verbo terceira pessoa 
singular 

Música e literatura fazem bem à alma. 

sujeito composto verbo 

dois núcleos: 
terceira pessoa do plural 

verbo terceira pessoa 
plural 

2.1 Casos particulares 

Expressão partitiva o verbo pode ficar no singular A maioria dos alunos aprovou 

= parte de, uma porção de;~ ou no plural. (aprovaram) a equipe. 

grosso de, metade de, a ma.ro~ 
ria de, a maior parte de,gran-
de parte de... ..,' 

+ substantivo ou prono,me"h~ 
Coletivos: Um bando de vândalos destruiu (destruíram) o jardim. 

plural ., 
"'.' " 

Expressão que indica, q~;~ti~' o verbo concorda com o subs- Cerca de mil pessoas participa-

dade aproximada 'C" tantivo. ram da manifestação. 

= cerca de, mais de, menos de, 
mais de um + verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obri-perto de ••• .......•. 

+ numeral e substantivo 
gatório: Mais de um colega se abraçaram, 

Nomes que só existem no plu- Sem artigo: verbo no singular, As Minas Gerais fazem sonhos. 

ral, o artigo manda na concor- Com artigo no plural: verbo no Minas Gerais faz poesia e bons 
dância plural. sons. 

Pronome interrogativo ou in-
verbo concorda com o primeiro Quais de vós são (sois) capa-

definido plural 
pronome -na terceira pessoa zes? 
do plural- ou com o pronome 

= quais, quantos, alguns, pou- pessoal. 
cos, muitos, quaisquer, vários 

Interrogativo ou indefinido estiver no singular: verbo no singu-
+ de nós ou de vós lar: Qual de nóS é capaz? 
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Sem modificador da porcenta- 30% do orçamento da empresa 
gem: facultativamente o verbo deve (ou devem) destinar-se à 
pode concordar com o substan- Educação, 
tivoou com o número referente 1 % dos alunos faltaram (ou fal-
à porcentagem. tou) à prova. 

Expressão que indica Com modificador da porcenta-
porcen~agem + substantivo gem: o verbo concorda com o Os 10% da classe estudam mui-

modificador que pode ser pro- to. 
nome demonstrativo, possessi- Este 1 % dos alunos estuda mais. 
vo ou artigo. 

Expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo = 
verbo concorda com o número: 40% precisam de mudança. 

concordância em número e Fui eu que paguei o livro. 
Pronome relativo QUE pessoa com o antecedente do ts tu que me fazes ver o sentido 

pronome. da vida. 

verbo plural. Você é um dos que admiram o 
livro. 

Umdosque 

Ele foi um dos escritores que mais fez sucesso. 

Ela é uma das alunas mais brilhante da sala. 

verbo na terceira pessoa do sin-

Quem 
guiar Fui eu quem pagou o livro. Fui 
ou concordando com o antece- eu quem paguei o livro, 
dente do pronome. 

Pronome de tratamento verbo na 3a pessoa do singular Vossa Excelência é casado? 
ou plural. Vossas Excelências vão escrever? 

Deu uma hora no relógio da 
verbo concorda com o numeral. sala, Deram cinco horas no reló-

Bater, dar e soár 
gio da sala. 

sujeito da oração = relógio, sino, torre, etc., o verbo concorda com o 
sujeito: O tradicional relógio da praça matriz dá nove horas. 

.' 

Verbos Impessoais: 

Haver no sentido de existir; Havia muitos alunos na sala. 

Fazer indicando tempo; verbo na 3.1 pessoa do singular Faz três anos que não viajamos. 

Indicam fenômenos da Chovia ontem à tarde. 
natureza. 
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2.2 Sujeito composto o pai com o filho montaram o 

Núcleos do sujeito são unidos o verbo pode ficar no plural: 
brinquedo. 

por com com =e. 
O governador com o secretariado 
traçaram os planos para o próximo 

Sujeito é composto e anteposto verbo plural 

ao verbo Pai e filho conversavam. 
semestre. 

Núcleos do sujeito são unidos Não só a seca, mas também o 
por expressões correlativas: pouco caso castigamo Nordeste. 
não sá .. mas ainda, não so- verbo no plural 

Tantoa mãe quanto o filho ficaram mente. .. , não apenas. .. mas 
também, tanto ... quanto surpresos com a notícia. 

Sujeitos compostos formados 
Teus irmãos, tu e eu tomaremosa decisão. = nós 

por pessoas gramaticais di- Tu e teus irmãos tornareis {tomarão)a decisão. = vós (ou vocês)" 

ferentes: a primeira pessoa do 'sujeito é composto, formado por um elemento da segunda pessoa 
plural prevalece sobre a segunda e um da terceira, é possível empregar o verbo na terceira pessoa do 
pessoa, que por sua vez, prevale- plural. 
ce sobre a terceira. Pais e filhos precisam respeitar-se. = eles 

Filmes, novelas, boas conversas, 
Elementos do sujeito compos-

a concordância é feita 
nada o tirava da apatia. 

to resumidos por aposto reca-
com o 

termo resumidor. Trabalho, diversão, descanso, tudo 
pitulativo é muito importante na vida das 

pessoas. 

Sujeito composto posposto ao 
verbo: em vez de concordar no 
plural com a totalidade do su- Faltaram coragem e competência. 
jeito, o verbo pode estabelecer 

Faltou coragem e competência. concordância com o núcleo do 
sujeito mais próximo. É uma 
opção, e não uma obrigação. 

Quando ocorre ideia de recipro-
cidade. no entanto, a concor- Abraçaram-sevencedor e vencido. 2.2.2 Verbo + SE 
dância é feita obrigatoriamente Ofenderam-seo jogador e o árbitro. 
no plural 

Precisa-se de funcionários. 

Alugam-se apartamentos à beira-mar. 

2.2.1 Casos particulares .. Precisa-se de governantes interessados em 
rndi~ede' /~-, , o "se" acompanha os ver- civilizar o país. 

indeterminação 
bos intransitivos, transiti-

. do sujeito . 
vos indiretos e de ligação Confia-se em teses absurdas. 

, ,,',, '. ~ 
~,:,~o:';' 

= singular. 
Era-se mais feliz no passado. " ';!,'d' 

Sujeito composto por nú-
Descaso e desprezo marcam (mar-

cleos sinônimos ou quase verbo no pluralou no singular. 
cal seu comportamento. 

sinônimos 

j acompanha verbos transi- Construiu-se um posto de saúde. 

'~ tivos diretos e indiretos Construíram-se novos postos de saúde. 
'pronome na formação da voz passiva 

apassivadôr sintética. O verbo deve Não seyouparam esforços para despoluir o rio. 
,"" " 

concordar com o sujeito da t 

Não se devem poupar esforços para despoluir o ; 
oração. 1 rio. 

Sujeito composto por núcleos 
verbo no plural ou concorda Com você, meu amor, uma hora, um 
com o último núcleo do su- minuto, um segundo me satisfa-

dispostos em gradação 
jeito. zem (satisfaz). 

verbo no plural se a declaração 
Drummond ou Bandeira represen-
tam a essência da poesia brasileira. 

contida no predicado puder ser 
Nem o professor nem o aluno acer-atribuída a todos os núcleos. 

Núcleos do sujeito composto taram a resposta. 
são unidos por ou ou nem 

Roma ou Buenos Aires será a sede 
núcleos excludentes: verbo da próxima Olimpíada. 
singular. 

Você ou ele será escolhido. 
2.3 Verbo SER 

Um e outro compareceu (compa-
o futuro é esperanças. 

Um e outro verbo no singular ou no plural. 
receram) à festa. 

Nem um nem outro saiu (saíram) 

Sujeito Verbo serconcorda com o sujeito 

do colégio. O futuro são esperanças. 

Verbo serconcorda com o predicativo do sujeito. predicativo 
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:; , '::0 VERBO SERC:ONCORDA COM O PREDIC:AnVO DOSUJEITO<:: " ' ) c, 

Sujeito representado pelos pro- Isso são lembranças inesquecíveis, 
nomes - isto, isso, aquilo, tudo, 

Aquilo eram problemas gravíssimos, 
o - e o predicativo estiver no 
plural. O que eu admiro em você são os seus cabelos compridos, 

Sujeito no singular - referindo- Nosso piquenique foram só guloseimas. 
-se a coisas - e o predicativo 
substantivo no plural. Sua rotina eram só alegrias. 

Gustavo era só decepções. 

Sujeito indicar pessoa, o verbo 
Minhas ale9rias é esta criança. 

concorda com o sujeito. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer 
prevalecer um elemento sobre o outro: 

A vida é ílusões. 

Sujeito for pronome interroga- Que são esses papéis? 
tivo que ou quem. Quem são aquelas crianças? 

É uma hora. 

São três da manhã. 
Impessoal na indicação de ho- Eram 25 de julho quando partimos. 
ras, dias e distâncias, o verbo 
ser concorda com o numeral. Daqui até a padaria são dois quarteirões. 

Hoje é dia quatro de março. 

Hoje são quatro de março. 

Sujeito indicando peso, medi- Cinco quilos de açúcar é mais do que preciso. 
da, quantidade + pouco, muito, 

Três metros de tecido é pouco para fazer seu vestido. 
menos de, mais de, etc. := verbo 
ser no singular. Duas semanas de férias é muito para mim. 

No meu setor, eu sou a única mulher. 

Sujeito ou predicativo for pro- Aqui os adultos somos nós. 

nome pessoal do caso reto, com Ambos os termos representados por pronomes pessoais := verbo 
este concordará o verbo. 

concorda com o pronome sujeito: 

Eu não sou ela. Ela não é eu. 

Sujeito com sentido partitivo ou 
coletivo e o predicativo no plu- A grande maioria no protesto eram jovens. 
ral := verbo ser concorda com o O resto foram atitudes imaturas. 
predicativo. 

2.4 Verbo PARECER 

Ocorre variação do verbo 
parecer e não se flexiona o Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. 

infinitivo. 

A variação do verbo parecer 
não ocorre, o infinitivo sofre Alguns colegas parecia chorarem naquele momento. 

flexão. 

403 

2.5 Haja vista 

O verbo haver podeírariar 

:= se não segl.lÍdô de .i. 
preposição, ,considerando-se' o 
termo posposto como sUjeito/ 

CONCORDÂNCIA 

Haja vista as lições dadas por ele. '" tendo em vista 

Haja vista aos fatos explicados por esta teoria. := tendo em vista 

Hajam vista os exemplos de sua dedicação. '" vejam-se 

3. CONCORDÂNCIA NOMINAL 

Esta parte 
de Maria 

está calma 

o adjetivo concorda em gê-
nero e número com o subs-
tantivo, 

Adjetivo referindo-se a vá-
rios substantivos, a concor-
dância varia 

REGRAS GERAIS 

Esta parte 
de Mária 

está nervosa 

i,;.;:);:': ,,:;.~.;;·X: ' 

As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. 

O adjetivo Encontramos caídas as roupas e 
concorda os prendedores. 

em gênero e 
Encontramos caída a roupa e os número com 

Adjetivo o substantivo prendedores. 

anteposto aos mais próximo. Encontramos caído o prendedor 
substantivos: e a roupa. 

Substantivos As adoráveis Fernanda e C1áu-

como nomes dia vieram me visitar. 

próprios, adjeti- Encontrei os divertidos primos e 
vo plural. primas na festa. 
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C", ) REGRAS GERAIS Q,'" 

A indústria oferece localização e 
atendimento perfeito. 

O adjetivo concorda com o subs-
A indústria oferece atendimento 

tantivo mais próximo ou com 
e localização perfeita. 

Adjetivo posposto aos todos eles. 

substantivos A indústria oferece atendimen-
to e localização perfeitos. 

Substantivos possuindo mesmo A beleza e a inteligência 

gênero, adjetivo no singular ou feminina(s). 

pluraL O carro e o iate novo(s). 

O adjetivo fica no masculino sin-
gular, se o substantivo não for 

Água é bom para saúde, 
acompanhado de nenhum modi-

Expressões formadas pelo ficador. 
verbo SER + adjetivo 

O adjetivo concorda com o subs-
tantivo, se este for modificado por 

Esta água é boa para saúde. 
um artigo ou qualquer outro de-
terminativo. 

O adjetivo concorda em 
gênero e número com os 

Juliana as viu ontem muito felizes. 
pronomes pessoais a que 
se refere. 

Nas expressões formadas 
por pronome indefinido 
neutro (nada, algo, muito, 

Os jovens tinham algo de misterioso. 
tanto, etc.) + preposição 
DE + adjetivo = adjetivo 
masculino singular. 

A palavra só, quando 
Cristina saiu só. 

equivale a "sozinho'; tem Cristina e Débora saíram sós. 
função adjetiva e concor-
da com o nome a que se só = somente ou apenas - função adverbial: invariáveL 
refere. 

Eles só desejam uma palavra. 

O substantivo permanece no sin-
Admiro a cultura espanhola e a 

guIar e coloca-se o artigo antes do 
Um único substantivo mo- último adjetivo. 

portuguesa. 
dificado por dois ou mais 
adjetivos no singular 

O substantivo vai para o plural e o Admiro as culturas espanhola e 
artigo antes do adjetivo é omitido. portuguesa. 
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3.1 Casos particulares 

Formadas por verbo + ad
jetivo, ficam invariáveis 
se o substantivo a que se 
referem possuir sentido 
genérico (não vier prece
dido de artigo). 

É proibido entrada de crianças. 

Em certos momentos, é necessário atenção. 

No verão, melancia é bom. 

É preciso cidadania. 

Não é permitido saída pelas portas laterais. 

Sujeito dessas expres-
sões estiver determinado É proibida a entrada de crianças. 

por artigos, pronomes ou 
adjetivos" tanto o verbo 
como o adjetivo concor
damcomele. 

Esta salada é ótima. 

A educação é necessária. 

São precisas várias medidas na educação. 

Anexo; Obrigado- Mesmo - Próprio-Incluso - Quite 

Seguem anexas as documentações requeridas. 
Concordam em gênero e 
número com o substan- A menina agradeceu: 
tivo ou pronome a que se - Muito obrigada. 
referem. Muito obrigadas, disseram as senhoras, nós mesmas faremos isso. 

São expressões adjeti- Seguem inclusos os papéis solicitados. 
vaso 

Já lhe paguei o que estava devendo: estamos quites. 

As jogadoras estavam bastante cansadas. = advérbio 

Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. = pronome adjetivo 
(muitos) 

Invariáveis quando ad-
vérbios. Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. = advérbio 

Concordam com o nome 
a que se referem quando 
funcionam como adjeti
vos, pronomes adjetivos, 
ou numerais. 

Quando adjetivo (me-

As casas estão caras. = adjetivo 

Achei barato este casaco. = advérbio 

Hoje as frutas estão baratas. = adjetivo 

"Vais ficando longe de mim como o sono, nas alvoradas:' (Cedi ia Meireles) 
= advérbio 

"Levai-me a esses longesyerdes, cavalos de vento!" (Cecília Meireles) = ad
jetivo) 

Meio;'" Meia 

tade), concorda com o Pedi meia cerveja e meia porção de polentas. 
nome a que se refere. 

Quando advérbio (mo-

dificando um adjetivo, A noiva está meio nervosa. 
sentido de um pouco) 
permanece invariável. 

Alerta - Menos. ;,,; '" 

Essas palavras, normai· Os escoteiros estão sempre alerta. 
mente, são advérbios e 
permanecem invariáveis. Carolina tem menos bonecas que sua amiga. 
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4. EXERCÍCIO 

01. Reescreva as frases abaixo, substituindo 
existir por haver e vice-versa: 

a) "Existiam jardins e manhãs naquele 
tempo:havia paz em roda a parte". 

b) "Se existissem mais homens honestos, 
não haveria tantas brigas por justiça". 

02. Passe para o plural: 

Houve uma conversa meio longa. 

03. Observando as regras de concordância 
nominal e verbal, reescreva a frase que se
gue: 

Ao meio-dia e meio, depois de penosa 
escalada, durante a qual houveram pe
rigos o mais surpreendentes possíveis, o 
grupo de alpinistas franceses atingiu o 
ponto mais elevado da cordilheira. 

04. Reescreva o período abaixo. Corrija-o, se 
necessário, quanto à concordância. Jus t i
fique, porém, sempre a sua resposta: 

É proibido a entrada de pessoas estra
nhas no recinto. 

05. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância verbal e nominal de acordo 
com a norma culta. 

a) Mais de uma figura feminina é símbolo 
da Justiça. 

b) Cerca de 4 deusas é retratada com uma 
espada na mão. 

c) Prudência é necessária. 

d) Escolhe-se as deusas para representar a 
Justiça. 

e) Devemos ficar alertas para representar a 
imparcialidade da Justiça. 

06. De acordo com a norma culta, a concor
dância nominal e verbal está correta em: 

a) As características do solo são as mais va
riadas possível. 

b) A olhos vistos Lúcia envelhecia mais do 
que rapidamente. 

c) Envio-lhe, em anexos, a declaração de 
bens solicitada. 

d) Ela parecia meia confusa ao dar aquelas 
explicações. 

e) Qualquer que sejam as dúvidas, procure 
saná-Ias logo. 

07. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância verbal. 

a) O que é audácias, irresponsabilidades, 
imprevidências? 

b) Devem haver outras formas de vida cole
tiva mais humanas para regular as ações 
dos homens. 

c) O aventureiro ou o trabalhador encar
nam-se entre os povos caçadores e lavra

. dores. 

d) Energias e esforços, nada o faziam chorar. 

e) Vê-se, por aí, trabalhadores e aventurei
ros. 

08. Assinale a alternativa gramaticalmente 
correta de acordo com a norma culta. 

a) Bancos de dados científicos terão seu 
alcance ampliado. E isso trarão grandes 
benefícios às pesquisas. 

b) Fazem vários anos que essa empresa 
constrói parques, colaborando com o 
meio ambiente. 

c) Laboratórios de análise clínica tem inves
tido em institutos, desenvolvendo proje
tos na área médica. 

d) Havia algumas estatísticas auspiciosas e 
outras preocupantes apresentadas pelos 
economistas. 

e) Os efeitos nocivos aos recifes de corais 
surge para quem vive no litoral ou apro
veitam férias ali. 

09. A frase em que a concordância está IN
CORRETA é: 
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a) Esperava-se das autoridades responsá
veis pela segurança da população, o en
vio de alimentos e remédios que evitas
sem uma epidemia. 

b) Condições favoráveis de vida são ofere
cidas à população das cidades, embora 
existam, ao mesmo tempo, outros pro
blemas a resolver. 

c) Existiam no planeta, ao final do século 
XX, 6,2 bilhões de habitantes, espalhados 
por regiões que oferecem diferentes pos
sibilidades de ocupação. 

d) Os cálculos, estabelecidos com mais 
seriedade,situam-se num intervalo bem 
mais admissível, entre 4 e 16 bilhões de 
habitantes. 

e) Tratava-se, no caso, de providências para 
que fosse oferecido à população os servi
ços básicos necessários à sua sobrevivên
cia, naquele lugar afastado. 

.';.i: ,:'V. se :i;:rY~ÃBARiTO .. " '. 
; 

A) Havia jardins, existia paz 
havia é impessoal", singular 

1 B) Houvesse homens, existiriam tantas 
brigas 
havia é impessoal", singular 

Houve (algumas) conversas meio longas. 
2 Algumas'" plural de uma 

Meio'" um pouco, o advérbio é invariável 

Ao meio-dia e meia, depois de penosa es-
calada, durante a qual houve perigos os 
mais surpreendentes possíveis, o grupo 
de alpinistas franceses atingiu o ponto 
mais elevado da cordilheira. 

3 meia", numeral (metade) 
houve'" sentido de existir 
Perigos os mais surpreendentes possí-
veis 
Perigos o mais surpreendentes possí-
vel 

É proibida a entrada. 
4 É proibido entrada. 

O artigo manda na concordância! 

5 A 

5 A 

6 B 

7 C 

8 O 

9 E 

5. QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) A frase em que a 
concordância respeita as regras da gramática 
normativa é: 

a) É bilateral, sem dúvida alguma, os inte
resses pela exploração desse tipo de ne
gócio, por isso os países envolvidos terão 
de fazer concessões mútuas. 

b) Cada um dos interessados em participar 
dos projetos devem apresentar uma pro
posta de ação e uma previsão de custos. 

c) Acordos luso-brasileiros têm sido recebi
dos com entusiasmo, o que sugere que 
haverá de serem cumpridos fielmente. 

d) Quanto mais discussão houver sobre as 
questões pendentes, mais se informarão, 
com certeza, os que têm de decidir os 
próximos passos do processo. 

e) Procede, por uma questão técnica, se
gundo os especialistas entrevistados, as 
medidas divulgadas ontem, pois a urgên
cia de saneamento é indiscutível. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "d" - O verbo 
haver, quando impessoal (sentido de existir), 
não admite plural. 

Para facilitar as correções, colocarei as 
orações na ordem direta (sujeito + verbo) 
para você fixar e fazer da mesma maneira na 
prova. 

Alternativa "a" - Os interesses são bila
terais. 

Alternativa "b" - Cada um dos interessa
dos deve apresentar. 
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Alternativa "c" - Que bela pegadinha! 
Haver de ser é locução e pode ser substituída 
serão. O verbo haver é auxiliar e admite plu
ral porque deve concordar com o sujeito. A 
ideia é que os acordos luso-brasileiros serão 
cumpridos fielmente. Correção da frase: ha
verão de ser; 

Alternativa "e" - As medidas procedem. 

02. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 16/2014) O verbo indicado 
entre parênteses deverá flexionar-se de mo
do a concordar com o elemento sublinhado 
na frase: 

a) As características a que (dever) atender 
um prefácio podem torná-lo um estraga
-prazeres. 

b) Há ~ em que o prefácio se (revelar) 
um componente inteiramente inútil de 
um livro. 

c) Às vezes, numa bibliografia (ganhar) mais 
destaque as páginas de um prefácio do 
que o texto principal de um livro. 

d) Não é incomum que se (recorrer) a frases 
de Machado de Assis para glosá-Ias, dada 
a graça que há nelas. 

e) O autor confessa o que a muitos (parecer) 
impensável: é possível go~ais de um 
prefácio do que do restante da obra. 

,COMENTÁRIOS' 

Alternativa correta: letra "c" - Sujeito: 
as páginas. O verbo deve concordar com o 
sujeito: as páginas de um prefácio ganham 
mais destaques. 

Alternativa "a" - Ordem direta: Um pre
fácio (sujeito) deve atender a características 
(0.1.). 

Alternativa "b" - O prefácio se revela = 
o prefácio é revelado. A oração está na voz 
passiva sintética e o sujeito paciente (prefá
cio) manda na concordância. 

Alternativa "d" - Verbo transitivo indire
to (recorre a algo) seguido de objeto indireto 
= verbo no singular e o sujeito da oração que 
se recorra a frases de Machado de Assis é inde
terminado. 

Alternativa "e" - Parece impensável a al
guém. Não possui função de sujeito, logo não 
manda na concordância. 

03. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) As
sinale a opção que corresponde a erro gra
matical ou de grafia de palavra inserido na 
transcrição do texto. 

No desenho constitucional, os tributos 
são fonte importantíssima dos recursos 
financeiros de cada ente político, recur
sos esses indispensáveis para que façam 
frente ao (1) seu dever social. Consequen
temente, o princípio federativo é indisso
ciável das competências tributárias cons
titucionalmente estabelecidas. Isso por
que tal princípio prevê (2) a autonomia 
dos diversos entes integrantes da federa
ção (União, Estados, DF e Municípios). A 
exigência da autonomia econômico- fi
nanceira determina que seja outorgado 
(3) a cada ente político vários tributos de 
sua específica competência, para, por si 
próprios, instituírem (4) o tributo e, assim, 
terem (5) sua própria receita tributária. 

(Adaptado de: <http://www.ambito: 
-juridico.com.br/site>. Acesso em: 17mar. 
2014.) 

a) (1) 

b) (2) 

c) (3) 

d) (4) 

e) (5) 

COMENTARIOS .. . . , 

Alternativa correta: letra "c" 

Nota da autora: questão de concordân
cia e regência. 

- Concordância. Sujeito: vários tributos. O 
verbo deve concordar com o sujeito = sejam 
outorgados (predicativo do sujeito). 

Alternativa "a" - Regência. Frente a al
go. 

Alternativa "b" - Concordância. Sujeito: 
tal princípio; verbo no singular: prevê. 

AlternativaUd" - Concordância. Sujeito: 
vários tributos; verbo no plural: instituírem. 
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Alternativa "e" - Concordância. Sujeito: 
vários tributos; verbo no plural: terem. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Duas pesquisas divulgadas recen
temente revelam que os brasileiros 
não são tão solidários quanto E.arece. 
Uma delas aponta ainda que, quan
do ~ a mão, a preferência é 
pelos pedintes, a quem se destinam 
30% da ajuda. As organizações não 
governamentais (ONGs) levam só 
74%. Além disso, poucos contribuin
tes sabem que é possível abater im
postos através de doações - embora o 
complicado processo afaste também 
quem conhece o sistema. 

(Adaptado de IstoÉ, 79/3/2074.) 

04. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assi
nale a opção em que a substituição da forma 
verbal usada no texto provoca erro gramati
cal e/ou incoerência textual. 

a) "aponta" > apontam 

b) "parece" > parecem 

c) "destinam" > destina 

d) "abrimos" > abrem 

e) "abater" > abaterem 

'"ÇOMENTÁIÚOS 

Alternativa correta: letra "a" - Facilite: 
há duas pesquisas e apenas uma aponta. 
Tranquilo demais, não é? 

Alternativa "b" - ... quanto parece(m) 
ser. 

Alternativa "c" - 30% se destinam (são 
destinados) ou a ajuda se destina (e destina
da). 

Alternativa "d" - (nós) abrimos a mão ou 
abrem a mão (sujeito indeterminado). 

Alternativa "e" - ... é possível abater ou 
abaterem impostos. 

05. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) Sem que nenhuma 
outra modificação seja feita, o verbo flexiona
do no singular que também pode ser correta
mente flexionado no plural está grifado em: 

a) ... a praga denominada vassoura-de-bru
xa devastou os cacaueiros da Bahia ... 

b) Essa característica do cultivo ajuda na 
conservação das espécies florestais ... 

c) O mundo aponta para alimentos rastrea
dos e de qualidade. 

d) , .. com o tempo, o mercado interno bra
sileiro atrairá também um número maior 
de consumidores ... 

e) A maior parte das propriedades da Costa 
do Cacau [ ... ] utiliza o sistema cabruca ... 

"COMENTÁRIOS 
"', " ~ .. 

Alternativa correta: letra "e" - Sujeito 
do verbo utilizar: A maior parte das proprie
dades da Costa do Cacau. Concordando com 
o núcleo parte, o verbo fica no singular, mas 
pode concordar com o substantivo plural 
propriedades (utilizam). 

Alternativa "a" -~ devastou. 

Alternativa "b" - essa característica aju
da. 

Alternativa "c" - o mundo aponta. 

Alternativa "d" - o mercado interno 
atrairá. 

06. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013) Se considerarmos 
a substituição dos elementos grifados pelos 
elementos entre parênteses ao final da frase, 
o verbo que deverá permanecer no singular 
está em: 

a) Incapaz de simulação, ou até, em certos 
casos, de uma ponta de hipocrisia que se .' 
debita à polidez social. (das tendências 
hipócritas) 

b) Seu claro olhar de sabedoria espiava 
o Brasil com algum tédio. (Seus olhos 
cheios de sabedoria) 

c) "Aqui mora !:!.!Jl solteiro feliz". (pessoas 
felizes) 

d) ~raça espontânee que a tudo dá 
gosto. (Esses divertimentos espontâ
neos) 

e) Na sua relação com a natureza, não havia 
intermediação de ordem inteles!l!.'ll· (in
terferências do intelecto) 
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Alternativa correta: letra "e" - Ordem 

direta: interferências do intelecto não havia 
= haver, no sentido de existir ou ocorrer, per
manece no singular. Indicando tempo decor
rido também. 

Alternativa na" - das tendências hipó
critas que se debitam = que são debitadas, 

Alternativa "b" - Seus olhos cheios de 
sabedoria espiavam. .r 

Alternativa "c" - pessoas felizes mo
ram aqui = pense, sempre, na ordem direta 
para não errar (sujeito + verbo). 

Alternativa "d" - Esses divertimentos 
espontâneos que a tudo dão gosto, 

TEXTO PARA 
A PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) Nós também temos um har

dware e um software, O hardware são 

os nervos do cérebro, os neurônios, 

tudo aquilo que compõe o sistema 
nervoso. O software é constituído por 

uma série de programas gue ficam 
gr~.'!,a_g.~~_!1_a me~. Do mesmo 
jeito que nos computadores, ficam, 

na memória, símbolos, entidades 
levíssimas, "espirituais", sendo o pro

grama mais importante a linguagem. 
(. .. ) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. 

Campinas: Papirus, 7996 (com 
adaptações). 

07. (Cespe - Analista - MPU/2013) Man
tendo-se a correção gramatical do texto, a 
oração "que ficam gravados na memória" po
deria ser substituída pela estrutura gravada 
na memória. 

( ) certo ( ) errado 

COMENTÁRIOS 

Certo 

Nota da autora: Questão de concordân
cia e período composto. 

- Trata-se de oração subordinada adjeti
va (que = os quais: pronome relativo). Ao sub
trair o relativo, é necessário manter um verbo 
na forma nominal (gravada) para transpor a 
oração para a forma reduzida. A forma nomi
nal fica no singular e feminino porque pode 
concordar com uma série, embora pudesse, 
também, concordar com programas (grava
dos). Concordando com série, se inseríssemos 
o relativo, teríamos de usar a qual. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) No período colonial, o Brasil 

foi orientado pelo direito lusitano. 

Não havia o Ministério Público como 
instituição. Mas as Ordenações Ma

nuelinas de 1521 e as Ordenações Fi
lipinas de 1603 já faziam menção aos 

promotores de justiça, atribuindo a 

eles o papel de fiscalizar a lei e de pro

mover a acusação criminal. ~ 

. os cargos de procurador dos feitos da 
Coroa (defensor da Coroa) e de procu

rador da Fazenda (defensor do fisco). 
( .. .) 

Internet: <www.mpu.mp.br> 

(com adaptações). 

08. (Cespe - Técnico - MPU/2013) A corre
ção gramatical e as informações originais do 
texto são mantidas com a substituição do 
termo "Existiam" por Haviam. 

( ) certo () errado 

Errado 

Nota das autora: Questão de concor
dância e análise sintática. 

O verbo haver, quando está no sentido 
de existir ou quando indica tempo decorrido, 
não admite plural por ser verbo impessoal, 
ou seja, por não possuir sujeito. 

Existiam (intransitivo) os cargos de pro
curador (sujeito) = Havia (verbo transitivo di
reto) os cargos de procurador (objeto direto): 
oração sem sujeito. 
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09. (FUNRIO - Analista do Seguro Social -
INSS/2013) "A língua é viva, eu sei, mas su
jeita a vírus que, de repente, atacam a TV, a 
internet e a imprensa, contaminam milhões, 
e as pessoas começam a achar que foi sem
pre assim que se falou ou se deve falar."(Ruy 
Castro. Folha de S.Paulo, 27/06/2012) 

Assinale a assertiva correta sobre o em
prego, no texto, da flexão de número da 
palavra "vírus": 

a) esta é uma palavra que só se emprega 
no plural, tal como ocorre com "bodas" e 
"óculos". 

b) está empregada no singular, como se po
de depreender do uso do artigo definido 
que a precede. 

c) está empregada no plural, como se per
cebe peIJ flexão da forma verbal de "ata
(a rir. 

d) foi empregada no singular por ter-se ori
ginado do Latim. 

e) exemplifíca o emprego de uma palavra 
que preserva integralmente a grafia lati

na. 

Alternativa correta: letra "c" 

Sintaxe: concordância aplicada ao texto. 

A língua é sujeita a vírus que atacam a 
TV = o que atacam? Os vírus atacam. O verbo 
concorda com o sujeito e se o verbo está no 
plural, sabe-se que o sujeito também está. 

Opção de o vocábulo vírus estar no sin
gular: A língua é sujeita a vírus que ataca a TV 
= o que ataca? O vírus. 

Observação: vocábulo inalterado quanto 
ao número (singular e plural). 

Alternativa "a" - Pode ser empregada, 
também, no singular. Nos casos citados, não 
é admitido o artigo singular: as bodas, os 
óculos. 

Alternativa "b" - Opa! Se é sujeita, é su
jeita a algo. Tr3ta-se de uma preposição exi
gida pelo adjetivo sujeita. 

CONCOIW,\NCIA 

Alternativa "d" - Certamente a alterna
tiva foi para confundir o candidato. Espero, 
sinceramente, que não tenha caído no pegui

nha da banca. 

Alternativa "eu - A concordãncia men
cionada no enunciado não se relaciona com 
a origem da palavra, mas sim com o verbo 
plural. 

10. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa con
tendo frase com redação de acordo com a 
norma-padrão de concordãncia. 

a) Pensava na necessidade de ser substituí
do de imediato os métodos existentes. 

b) Substitui-se os métodos de recuperação 
de informações que se ligava especial
mente à pesquisa acadêmica. 

c) No hipertexto, a textualidade funciona 
por sequências fixas que se estabelece
ram previamente . 

d) O inventor pensava em textos que já de
veria estar disponíveis em rede. 

e) Era procurado por ele máquinas com as 
quais pudesse capturar o brilhantismo 
anárquico da imaginação humana. 

Alternativa "c": correta - A textual ida
de funciona; sequências fixas foram estabe
lecidas: passa-se para a voz passiva analítica 
(verbo ser + particípio) para facilitar = sequ
ências fixas que se estabeleceram (voz passi
va sintética: V.T.D. + SE). 

Alternativa "a" - Pensava na necessida
de de serem substituídos de imediato ~ 
métodos existentes. 

Alternativa "b" - Substituem-se os mé
todos; informações que se ligavam. 

Alternativa "d" - ~que já deve
riam estar disponíveis. 

Alternativa "eu - Eram procuradas por 
ele máguinas. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 
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SÃO PAULO - Se você leu Cândi
do, de Voltaire, e achou o dr. Pangloss 

um sujeito muito otimista, é porque 

não abriu Abundance, de Peter Dia
mandis e Stelen Kotler. 

Os autores, um milionário com 
formação em engenharia espacial, 

genética e medicina e um jornalista 
científico, dizem com todas as letras 

que a humanidade está para entrar 

numa era de superabundância, na 

qual tecnologias tornarão itens es

senciais tão baratos que todos os ha
bitantes da Terra terão acesso a bens 

e serviços até há pouco ao alcance 

apenas dos muito ricos. E tudo isso no 

horizonte de uma geração. 

Os autores têm até explicação pa

ra o fato de nâo acreditarmos muito 

nessas promessas. Como fomos pro

gramados pora ver o mundo como 

um lugar ameaçador, nutrimos um 
inescapável pessimismo global, que 

não nos deixo perceber as revoluções 
silenciosas de que participamos. 

Talvez sim, talvez não. Abundan
ce é definitivamente um livro ousa
do, e mesmo que lhe apliquemos um 

deságio cético de, vá lá, 80%, ainda 
___ coisas surpreendentes. 

(Hélio Schwartsman, Abundân

cia e otimismo. Folha de S.Paulo, 
76.09.2072. Adaptado) 

11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) De acordo com a norma
-padrão da língua portuguesa, a lacuna da 
última frase do texto pode ser preenchida 
indiferentemente com 

a) sobra ou tem 

b) existe ou há 

c) sobram ou há 

d) existe ou têm 

e) sobram ou se vê 

Alternativa "c": correta- Verbos em 
tempo e concordãncia corretos e sentido 
preciso: sobram concorda com coisas e há 
deve ficar no singular por ser verbo impesso
al (pode ser substituído por existir). 

Alternativa "a" - Concordância dos ver-
bos errada, verbo deveriam estar no plural. 

Alternativa "b" - Existem. 
Alternativa "d"- Existem. 
Alternativa "e"- Veem. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

____ dúvidas sobre o cresci
mento verde. Primeiro, não está claro 

até onde pode realmente chegar uma 
política baseada em melhorar a efi
ciência sem preços adequados para 
o carbono, a água e (na maioria dos 
países pobres) a terra. É verdade que 
mesmo que a ameaça dos preços do 
carbono e da água em si __ dife
rença, as companhias não podem 
suportar ter de pagar, de repente, 
digamos, 40 dólares por tonelada de 

carbono, sem qualquer preparação. 
Portanto, elas começam a usar pre
ços-sombra. Ainda assim, ninguém 
encontrou até agora uma maneira de 
quantificar adequadamente os insu
mos básicos. E sem eles a maioria das 
políticas de crescimento verde sem-
pre ___ a segunda opção. 

(CartaCapital, 27.06.2072. Adap
tado) 

12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) De acordo com a norma
-padrão da língua portuguesa, as lacunas do 
texto devem ser preenchidas, correta e res
pectivamente, com: 

a) Restam ... faça ... será 
b) Resta .. .faz ... será 

c) Resta .. .fazem ... será 

d) Restam ... façam ... serão 
e) Restam ... faz ... serão 
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Alternativa "a": correta 

Restam concorda em tempo, número e 
n',odo com dúvidas. Eliminadas b e c. 

faça concorda com ameaça e deve ser 
conjugado no presente do subjuntivo 
por indicar dúvida. Eliminadas de e. 

será concorda com maioria 

13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2012) Assinale a alternativa 
em que o trecho - Ainda assim, ninguém 
encontrou até agora uma maneira de quan
tificar adequadamente os insumos básicos. 
- está corretamente reescrito, de acordo 
com a norma-padrão da língua portugue
sa. 

a) Ainda assim, temos certeza de que nin
guém encontrou até agora uma maneira 
adequada para que os insumos básicos 
seja quantificado. 

b) Ainda assim, temos certeza que nin
guém encontrou até agora uma maneira 
adequada para que os insumos básicos 
sejam quantificado. 

c) Ainda assim, temos certeza de que nin
guém encontrou até agora uma maneira 
adequada de se quantificarem os insu
mos básicos. 

d) Ainda assim, temos certeza que nin
guém encontrou até agora uma maneira 
adequada de se quantificar os insumos 
básicos. 

e) Ainda assim, temos certeza de que nin
guém encontrou até agora uma manei
ra adequada de os insumos básicos ser 
quantificados. 

Alternativa "c": correta-. Mensagem 
transmite exatamente a ideia do enuncia
do, mudando apenas os modos de alguns 
verbos, observando concordâncias verbal e 
nominal e pontuação. 

Alternativa "a" - Sejam qualificados. 

Alternativa "b" - O certo é de que: te
mos certeza de que; sejam qualificados. 

Alternativa "d"- temos certeza de que; 
de se quantificarem é os insumos = voz passi
va sintética (V.T.D. + SE). 

Alternativa "e"- serem quantificados = 

voz passiva analítica (ser + particípio). 

14. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Leia o que segue. 

I. Há bastante motivos para se preocupar 
com o vazamento de informações. 

11. O assessor de Karzai trouxe anexo as en
comendas solicitadas. 

111. A embaixadora americana apresentou 
um relatório aos diplomatas e ela mes
mo criticou o príncipe Edward. 

IV. Winston Churchill e outros líderes que 
marcaram seus nomes na história ven
ceram bastantes batalhas. 

De acordo com a norma padrão da lín
gua, está correto apenas o contido em 

a) I. 

b) 11. 

c) 111. 

d) IV. 

e) 11 e IV. 

f'~; ... • .•. COME.k .. N.·.".'r .•.. ·.·.·:A.·'. iÜÕ~i:; 
~'. e,é".,:'.,'J." 

Alternativa "d": correta 

Item "I". Errado: bastantes motivos: o 
adjetivo deve concordar com o substantivo 
plural. 

Item "11". Errado: trouxe anexas as en
comendas. 

Item "111". Errado: ela mesma. 

Item "IV". Certo: Wirl~!.2.!l.Sb.~E.Sbll'-.r=. 
outros líderes que marcaram ( ... ) venceram 
bastantes (muitas) batalhas. 
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15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá

rio - TJM-SP/2011) Leia a tira. 

i 
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As lacunas das frases devem ser preen

chidas, correta e respectivamente, com 

a) vazia ... há ... condição 

b) vazia ... existe ... medo 

c) vazias ... há ... limitação 

d) vazias ... existem ... sinônimo 

e) vazias ... existe ... ícone 

Alterna~iva "d": correta- Concordância 
nominal (vazia) correta; verbos conjugados 
(ha) corretamente e significado das palavras 
coerente. 

Alternativa "a" - No singular, primeira 
lacuna errada; os dois verbos seguintes não 
expressam a intenção da mensagem e não 
há concordância. 

Alternativa "b" - Idem vazia, verbo no 
singular. Medo não combina com o contexto. 

Alternativa "c"- Segunda lacuna, verbo 
inconveniente; limitação não se encaixa no 
contexto. 

Alternativa "e"- Segundo verbo no sin
gular; ícone não se encaixa no contexto. 

16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Assinale a alternativa corre
ta quanto à concordância verbal. 

a) Começaram as investigações pelas ações 
do jovem soldado. 

b) Um jovem soldado e a WikiLeaks divul
gou informações secretas. 

c) Mais de um relatório diplomático vaza
ram na internet. 

d) Repartições, investimentos, pessoas, na
da impediram o jovem soldado. 

e) Os telegramas relacionados com o Brasil 
foi, para o ministro Jobim, muito negati
vos. 

Alternativa "a": correta - A forma ver

bal começaram tem como sujeito as inves
tigações pelas ações do jovem soldado cujo 
núcleo é investigações e o verbo concorda 
corretamente com esse núcleo do plural. As 
investigações começaram. 

Alternativa "b" - A forma verbal div~/
gou deve concordar com os núcleos do sujei
to composto: soldado e Wikileaks: um jovem 
soldado e a wikileaks divulgaram. 

Alternativa "c" - O sujeito contém a ex
pressão mais de um mais o substantivo rela
tório: o verbo fica no singular, com o núcleo 

./ 
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relatório: mais de um relatório diplomático 
vazou. 

Dica: Se a expressão mais de um se re
petir ou se houver ideia de reciprocidade, o 
verbo vai para o plural. 

Exemplos: Mais de um soldado e mais de 
tenente compareceram à cerimônia. Mais de 
um aluno se engalfinharam no pátio da esco
la. 

Alternativa "d" - O pronome indefinido 
nada resume todos os núcleos do sujeito e o 
verbo concorda com o núcleo nada no singu
lar: repartições, investimentos, pessoas, nada 
impediu. 

Alternativa "e" - A forma verbal deve 
concordar com o núcleo do sujeito simples, 
no plural: os telegramas relacionados com o 
Brasil (sujeito) foram para o ministro Jobim, 
muito negativos. Núcleo do sujeito: telegra
mas foram. 

17. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Assinale a alternativa que 
completa, correta e respectivamente, as lacu
nas do trecho. 

________ 103 toneladas de lixo reci-

c1ável diariamente. 

16 centrais de triagem 
em São Paulo ... 

a) Coleta-se ... Têm-se 

b) Coleta-se ... Hoje tem 

c) Coletam-se ... Existe 

d) Coleta-se ... São 

e) Coletam-se ... Hoje existem 

Alternativa "e": correta 

Coletar é transitivo direto + se = voz pas
siva sintética e equivale a 103 toneladas 
são coletadas. Correto: coletam-se. Eli
minadas a, b e d. 

O sujeito da segunda oração é plural: 16 
centrais de triagem, ou seja, o verbo deve 
estar, também no plural: têm-se. Elimina
da c, pois deveria ser existem. 

CONCORDÂNCIA 
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18. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011)Assinale a alternativa em que 
a concordância verbal está correta. 

a) Haviam cooperativas de cata dores na ci
dade de São Paulo. 

b) O lixo de casas e condomínios vão para 
aterros. 

c) O tratamento e a destinação corretos do 
lixo evitaria que 3S% deles fosse despeja
do em aterros. 

d) Fazem dois anos que a prefeitura adia a 
questão do lixo. 

e) Somos nós quem paga a conta pelo des
caso com a coleta de lixo. 

COMENTÁRIOS 
Alternativa "e": correta- Correto, so

mos nós quem paga ou somos nós quem pa
gamos. 

Alternativa "il" - Verbo impessoal, não 
tem plural = havia. 

Alternativa "b" - Núcleo do sujeito: lixo 
= vai. 

Alternativa "c" - Sujeito plural, verbo 
plural: O tratamento e a destinação corre
tos do lixo evitariam que 35% deles fossem 
despejados em aterros. 

Alternativa "d" - No sentido de tempo, 
faz só usa no singular. 

19. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013j A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

( ... ) É ultrapassado o entendimento de 
que, ao não identificar os investigados, o 
STF estaria protegendo pessoas que, no 
desfecho dos processos, poderiam vir a 
ser absolvidas ou ter seus casos arquiva
dos. Por essa norma, os investigados são 
identificados apenas pelas iniciais, como 
se o STF estivesse, de alguma forma, res
guardando acusados de algum delito. 
Assegura o presidente que a presunção de 
inocência não justifica o que define como 
"opacidade que prevalece no âmbito dos 
processos criminais no Supremo". ( .. .) 

Zero Hora, 8/4/2073. 
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- A substituição de "vir a ser" por virem a 
serem prejudicaria a correção gramatical 
do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

:.·:~~i··:::t:'COMENT.AIÚás·· .' 

Resposta: (Certo) - Opa! É preciso voltar 
ao texto: poderiam vir a ser. Note que o verbo 
auxiliar já está pluralizado (poderiam). Não se 
usam dois verbos no plural, portanto não há 
possibilidade de pluralizar. 

20. (Cespe - Técnico - Administração _ 
MPU/2013) A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

Dependerá da adesão dos demais mi
nistros o êxito de um apelo feito pelo pre
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
para que seja extinta a prática de esconder 
os nomes de investigados em inquéritos 
criminais na mais alta corte do país. Ele 
defende que o STF deve livrar-se do costu
me de ~ identidades em segredo, ou 
estará contrariando todos os esforços em 
busca de maior transparência. r. . .) 

Zero Hora, 8/4/2013. 

Seria mantida a correção gramatical do 
texto, caso a forma verbal "manter" fosse 
flexionada no plural- manterem. 

( ) Certo ( ) Errado 

.. ((li,.'iIii,'COMENTÁRIOS 
Resposta: (Errado) - Encontremos o su

jeito para nos certificarmos: o que deve livra
-se do costume de manter identidades em 
segredo? O STF. Feito! O Supremo Tribunal 
Federal deve livra-se do costume de manter. 

21. (Cespe - Técnico - Administração _ 
MPU/2013) A respeito da organização das 
estruturas Iinguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
é o melhor exemplo de que a reforma do 
Poder Judiciário não está estagnada. Dez 
anos atrás, época em que ainda se di;;;: 
tia a criação do conselho, ao qual cabia o 

epíteto "órgão de controle externo do Ju
diciário'; a existência de um órgão nesses 
moldes, para controlar a atuação do Po
der Judiciário, gerava polêmica.( .. .) 

Folha de S.Paulo, Editorial, 7/4/2013 
(com adaptações). 

Prejudica-se a correção gramatical do 
texto ao se substituir a expressão "Dez 
anos atrás" por Há dez anos. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS" 

Resposta: (Errado) - O verbo haver 
refere-se a tempo decorrido, a passado. Cor
reta substituição desde que não se repita o 
advérbio atrás, pois seria pleonasmo. 

22. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas Iinguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 

r. .. ) Nem podia ser de outra forma, 
em se tratando de uma das questões 
basilares da história, a qual não pode 
ser vista segundo uma continuidade 
linear, devendo ser vista como o de
senrolar de ciclos culturais diferentes, 
com diversificadas conjunturas histó
rico-culturais. ( .. .) 

Miguel Reale. Variações sobre 
a justiça (1). In: O Estado de S.Paulo, 
8/2001. Internet <http://home.com
cast.net> (com adaptações). 

A forma adjetiva "histórico-culturais" po
deria estar flexionada corretamente tam
bém como históricos-culturais. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁÍUOS 

Resposta: (Errado) 

Nota da autora: A regra geral da plura
lização dos adjetivos compostos é: apenas o 
segündo elemento varia. 

Exceções, também pedidas em provas: 
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1) Se o segundo elemento for substantivo: 
singular = blusas amarelo-ouro (o ouro). 

2) Azul-marinho e azul-celeste são invari
áveis. Cuidado, pois alguns dicionários 
trazem variações, mas a gramática não 
aceita. 

3) Surdo-mudo: é o único composto que os 
dois elementos variam = meninas sur
das-mudas. 

Forma correta: conjunturas histórico
-culturais. 

23. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas Iinguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 

( ... ) A beleza do direito transfunde

-se no cipoal entrançado do formalismo. 

Ao que nele penetrou eSQa[ljQ somente 
encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só 
conseguir fórmulas - tudo amarelo, cor de 
ouro, e nada, nada azul, a cor da justiça. 
O azul, a justiça, a harmonia, a equidade
puras ilusões da ótica humana.( ... ) 

José Bento Monteiro Lobato. Literatu
ra do minare te. São Paulo: Globo, 2008, p. 
265 (com adaptações). 

A forma verbal "espanta" flexiona-se no 
singular para concordar com o sujeito 
oracional "Ao que nele penetrou". 

( ) Certo ( ) Errado 

. C()MENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - O que espanta? 
Encontrar fórmulas. Há verbo no sujeito, ou 
seja, o sujeito é oracional. Sujeito oracional = 
verbo no singular. Apenas trocaram o sujeito 
oracional no enunciado. Belo "pega"! 

24. (Cespe - Delegado de Polícia -
BA/2013) A respeito das ideias e de aspec
tos linguísticos do trecho seguinte, julgue o 
item. 

No Brasil, duas grandes concep
ções de segurança pública opõem
-se desde a reabertura democrática 
até o presente: uma centrada na 

CONCOlmÂNCIA 
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ideia de combate, outra, na de pres
tação de serviço público. A primeira 
concebe a missão institucional das 
polícias em termos bélicos, atri
buindo-lhes o papel de combater os 
criminosos, que são convertidos em 
inimigos internos. A política de se
gúrança é, então, formulada como 
estratégia de guerra, e, na guerra, 
medidas excepcionais se justificam. 
Instaura-se, adotando-se essa con
cepção, uma política de segurança 
de emergência e um direito penal 
do inimigo. Esse modelo é reminis
cente do regime militar e, há déca
das, tem sido naturalizado, não obs
tante sua incompatibilidade com 
a ordem constitucional brasileira. 
Nesses anos, o inimigo interno an
terior - o comunista - foi substituí
do pelo traficante, como elemento 
de justificação do recrudescimento 
das estratégias bélicas de controle 
social.( ... ) Cláudio Pereira de Souza 
Neto. A segurança pública na Consti
tuição Federal de 1988: conceituação 
constitucionalmente adequada, com
petências federativas e órgãos de exe
cução das políticas. Internet: <www. 
oab.org.br> (com adaptações). 

A forma verbal "Instaura" poderia ser 
corretamente flexionada no plural - Ins
tauram -, caso em que passaria a con
cordar com ambos os núcleos do sujeito 
composto "uma política de segurança de 

..>emergência e um direito penal do inimi
go". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Instaurar é transitivo 
direto seguido do pronome apassivador SE e 
está anteposto ao sujeito composto. Por isso 
admite duas concordâncias: com o primeiro 
núcleo (política) ou com os dois (política e di
reito). Transpondo para a voz passiva analíti
ca: Uma política de segurança de emergência 
e um direito penal do inimigo são instaura
dos. 

I 
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CARTAZ 

25. (FGV - Delegado de Polícia - MA/2012) 
Mantendo o mesmo nível de linguagem do 

cartaz, a forma plural da frase nele exposta é: 

a) Vida nós queremos! Drogas, estamos fo
ra! 

b) Vida nós queremos! Drogas, estamos fo
ras! 

c) Vida nós quer! Drogas, tamos fora! 

d) Vida nós queremos! Drogas, tamos fora! 

e) Vida nós quer! Drogas, tamos foras! 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Muito cuida

do ao ler o enunciado: mantendo o mesmo 
nível de linguagem. Por isso a resposta é nós 

queremos (verbo concorda com o sujeito) e 
tamos fora (mantendo o nível da linguagem 

não se pode usar a forma correta do verbo -
estamos). 

Alternativa "a" - Estamos: não mantém 

a linguagem do texto, embora esteja conju
gada corretamente. 

Alternativa "b" - Estamos (pelo motivo 
mencionado acima) e foras: forma invariável 
por ser advérbio. 

Alternativa "c" - Nós quer: o verbo não 
concorda com o sujeito. 

Alternativa "e" - Nós quer: o verbo não 
concorda com o sujeito e foras: forma invari
ávelporseradvérbio. 

26. (Delegado de Polícia - ES/2011 - CES
PE) A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trécho, julgue o 
item a seguir. 

Bandos de homens armados 
perpetram anualmente 450 roubos a 
bancos e carros-fortes no Brasil. Tais 
episódios põem em risco a vida de 
.clientes, agentes de segurança e po
liciais, mas o prejuízo financeiro é re

lativamente pequeno para as institui
ções. Para os bancos, a maior ameaça 
está embutida nos serviços prestados 
pela Internet ou por outros meios 
eletrônicos. As perdas resultantes de 

assaltos são de 50 milhões de reais 
anuais. Já os crimes cujas armas são 
os computadores devem, em 2010, ser 
responsáveis por perdas de 900 mi
lhões de reais, dezoito vezes mais que 
nos assaltos convencionais. ( .. .) 

André Vargas. Assalto.com.br, In: 
Veja, 24/11/2010 (com adaptações). 

A forma verbal "são" está no plural por
que concorda com o nome "crimes". 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) - As armas são os 
computadores. 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue os 
itens a seguir. 

No Brasil, um exame, ainda que 
superficial, da questão da segurança 
pública revela que há um crescimen
to contínuo da criminalidade e da 
violência, principalmente nas regiões 
metropolitanas e nas periferias das 
grandes cidades do país, e que o sis
tema judiciário e, em particular, a po- , 
lícia têm- se mostrado ineficazes para' 
o enfrentamento da questão, 

Especialmente nas áreas urbanas 
do país, a sensação de ~ e inse
gurança ~ sido experimentada 
como grave problema público devido 
à expectativa de que qualquer pessoa 
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pode-se tórnar vítima de crime em 
qualquer ponto das cidades e em 
qualquer momento de sua vida coti

diana.( .. .) 

Paula Poncioni. O modelo policial 

profissional e a formação profissional 

do futuro policial nas academias de 

polícia do estado do Rio de Janeiro. In: 

Sociedade e Estado, vaI. 20, n° 3. Bra

sília, set.-dez./2005. Internet: <~ 

scielo.br> (com adaptações). 

27. (Delegado de Polícia - ES/ 2011 - CES
PE) A substituição da expressão "um cresci

mento contínuo" por elevações constan

tes não exigiria a mudança de número do 
verbo haver - "há" -, mas alteraria o sentido 

original do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (CERTO) - b..~ ~LIl)...9:.~~Qlo. 
contínuo da criminalidade e da violência por 

b,.?' elevações constantes: o verbo haver, 
por ser impessoal, não admite pluralidade, O 
sentido é alterado, porque crescimento não 

significa exatamente elevação. 

28. (Delegado de Polícia - ES/ 2011 - CES
PE) Para concordar com os referentes 'medo" 

e "insegurança", a forma verbal "tem' pode
ria ser flexionada no plural: têm. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (ERRADO) - O núcleo sujeito 

do verbo ter é sensação. Sendo assim, não 
admite pluralização, 

29. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Com relação a aspectos linguísticos 

do trecho, julgue o item a seguir. 

De certo modo, a participação 

dos indígenas na disputa por vagas 

nos Poderes Legislativo e Executivo 

é apresentada no mesmo tom de 

estranheza com que o jornalismo 
brasileiro descreve xinguanos para
mentados com sandálias havaianas e 
calções adidas. 

A forma verbal "é" está flexionada no sin
gular porque concorda com o nome "dis
puta", 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (E) - O vocábulo disput9, exer
ce função de adjunto adverbial e não de su
jeito. O verbo deve concordar com o sujeito. 
O que é apresentada? A participação dos indí
genas é apresentada. 

30. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Julgue o item subse
quente, acerca dos sentidos e da organização 
das ideias do trecho. 

( .. .) 
O número reduzido de mulheres que 

ocupam cargos plíbliCJs - atualmente, 
uma média mundial de 19% nas assem
bleias nacionais - constitui um déficit a 
corrigir. A participação das mulheres em 
todos os níveis do governo democrático 
- local, nacional e regional - diversifica a 
natureza das assembleias democráticas e 
permite que o processo de tomada de de
cisões responda a necessidades dos cida

dãos não 9.t~ndidas no passado. 

Internet: <~tte://www.unric.or9/pt/> 

(com adaptações). 

Se a palavra "atendidas" fosse flexiona
da no masculino - aterdidos -, estariam 
mantidos a correção gramatical e o senti
do original do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - Basta fazer a per
gunta ao verbo para enccntrar o sujeito: o 
que não foram atendidas no passado? As 
necessidades dos cidadãos. O núcleo do 
sujeito é um substantivo feminino plural e a 
concordância deve ser feita com ele. Forma 
correta: atendidas. 
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31. (Delegado de Polícia - AP/2010 - FGV) 
De acordo com as regras de concordância 
verbal do padrão escrito culto, assinale a al
ternativa incorreta. 

a) A maioria dos brasileiros já viveram situa-
ções violentas no cotidiano. 

b) Sem dúvida, devem haver formas de 
combater pacificamente a violência. 

c) No artigo em análise, trata-se de ques-
tões referentes à origem histórica da vio-
lência. 

d) Faz séculos que se verificam situações de 
opressão na sociedade brasileira. 

e) Sempre existirão pessoas dispostas a re-
sistir ao comodismo. 

Alternativa ub": correta - O verbo ha
ver, quando impessoal (equivalendo a existir), 
permanece no singular. Ao inserir um verbo 

auxiliar, deverá seguir a mesma regra: singu
lar. Deve haver formas. 

Alternativa "a" - A maioria dos brasilei
ros já viveram (ou viveu). 

Alternativa "c" - Tratar é transitivo indi
reto + se (índice de indeterminação do sujei
to) = singular 

Dica: Apenas admitem plural os verbos 
transitivos diretos ou transitivos diretos e in
diretos + se, pois se trata de voz passiva sin
tética e há sujeito. 

Alternativa "d" - Fazer indicando tempo 
decorrido = sir.gular. 

Dica: Foi pedido em prova: Passaram 5 
anos. No caso, o verbo admite pluralização 
por dois motivos: 1. Não foi utilizado o verbo 
fazer; 2. Possui sujeito: 5 anos. Na ordem dire
ta: Passaram 5 anos. 

Alternativa "e" - Pessoas existirão ou 
pessoas haverá. 

32. (Procurador do Município - Prefeitu
ra Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) No 
período "Falta, também, uma lei que proíba 
a concessao de crédito sem exigência de ga
rantias', a concordância verbal foi feita em 
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consonância com a norma culta da língua. 
Das alterações feitas abaixo na redação do 
citado período, aquela em que está INCOR
RETA a concordância é: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Faltam, também, leis que proíbam a con
cessão de crédito sem exigência de ga
rantias. 

Parece também não existirem leis que 
proíbam a concessão de crédito sem exi
gência de garantias. 

Provavelmente, também não devem ha
ver no país leis que proíbam a concessão 
de crédito sem exigência de garantias. 

Nota-se que inexistem, também, algu
mas leis que proíbam a concessão de cré
dito sem exigência de garantias. 

A rigor, também não existem no país leis 
rigorosas que proíbam a concessão de 
crédito sem exigência de garantias. 

Alternativa "c": correta - deve haver: o 
verbo haver, no sentido de existir, é impes
soal e flexionado no singular, portanto, na 
flexão "deve haver" o auxiliar "deve" o acom
panha. Outra possibilidade: devem existir. 

Alternativa "a" - Faltam leis - o verbo 
faltar (intransitivo) concorda em número com 
o sujeito leis. 

Alternativa "b" - existirem leis - o ver

bo existir (intransitiVO) concorda em número 
com substantivo leis. 

Alternativa ud" - o verbo inexistir é de
rivado do verbo existir e está concordando 
em número com algumas leis. 

Alternativa "e" - o verbo existir está 
concordando em número com o termo leis 
rigorosas. 

33. (FCC - Técnico Judicíário - Adminis
trativa - TRT 1/2013) Substituindo-se o seg
mento em destaque pelo colocado entre pa
rênteses ao final da frase, o verbo que deverá 
manter-se no singular está em: 

a) O comunismo resolve o problema da 
vida ... (As revoluções vitoriosas da es
querda) 
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b) Niemexer vira a possibilidade ... (Os ar
quitetos da geração de Niemeyer) 

c) Houve um sonho monumental... (sonhos 
monumentais) 

d) Bem disse Le Corbusier que Niemeyer ... 
(os que mais conheciam a sua obra) 

e) Assim pensava o maior arquiteto ... (gran
des arquitetos como Niemeyer) 

Alternativa "c": correta - Haver, quan
do impessoal (sentido de existir ou ocorrer), 
deve permanecer sempre no singular = 
Houve sonhos monumentais 

Alternativa "a" - ~~~"ª~ vitorio
sas da esquerda resolvem o problema da 
vida. 

Alternativa "b" - QS_~Lçt\!l~§!52.? da gera
ção de Niemeyer viram a possibilidade ... 

Alternativa "d" - Bem disseram ~.que 
mais conheciam a sua obra que Niemeyer ... 

Alternativa "e" - Assim pensavam 
9E!l .. nd5'2..9.I9uitetos como Niemeyer ... 

34. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária -
TRT 1/2013) As normas de concordância ver
bal estão plenamente observadas na frase: 

a) Cabem a cada um dos usuários de uma 
língua escolher as palavras que mais lhes 
parecem convenientes. 

b) D. Glorinha valeu-se de um palavrório pe
lo qual, segundo lhe parecia certo, vies

sem a impressionar os ouvidos de meu 

pai. 

c) As palavras que usamos não valem ape
nas pelo que significam no dicionário, 
mas também segundo o contexto em 
que se emprega. 

d) Muita gente se vale da prática de utilizar 
termos, para intimidar o oponente, numa 
polêmica, que demandem urna consulta 
ao dicionário. 

e) Não convém policiar as palavras que 
se pronuncia numa conversa informal, 
quando impera a espontaneidade da fa

Ia. 

Alternativa "d": correta - Sujeitos e ver

bos: !Y1uita gente se vale. Perigo: houve inter
calação entre o sujeito termos e o pronome 
relativo que, resultando em prática de utilizar 
termos que demandem uma consulta ao dicio

nário. Corretíssima a alternativa. 

Alternativa "a" - Cabe a cada um dos 
usuários de uma língua ~colh~~.ealavras 
que mais lhes parecem convenientes. 

Alternativa "b" - D. Glorinha valeu-se 
de um palavrório pelo qual, segundo lhe pa
recia certo, viesse a impressionar os ouvidos 

de meu pai. 

Alternativa "c" - ~~J?3!1~Y!:.<l2 que usa
mos não valem apenas pelo que significam 
no dicionário, mas também segundo o con
texto em que se empregam. = em que são 
empregadas (as palavras). 

Alternativa "e" - Não convém policiar 9..5. 
e~J§Y!'2~ que se pronunciam numa conversa 
informal, quando impera a espontaneidade 
da fala. = que são pronunciadas (as palavras). 

35. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Estão plenamente aca
tadas as normas de concordância verbal na 
seguinte frase: 

a) A virtude da confiança, assim corno a da 
desconfiança, não independe das cir
cunstâncias que a requisitam. 

b) As ações de confiar ou desconfiar consti
tui uma alternativa que não raro corres

/' ponde a um dilema. 

c) Destacam-se, no capítulo das descon
fianças, a esco!a dos filósofos clássicos 
identificados com o ideá rio do ceticismo. 

d) Entre todas as virtudes, a da confiança é 
das que mais requer argumentos para se 
afirmarem junto aos críticos. 

e) Aos desconfiados parecem inaceitável 
ingenuidade pensar que o otimismo e a 
esperança possam nutrir alguém. 

Alternativa "a"; correta - ~d~ não 
independe; circunstâncias requisitam. 
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Alternativa "b" - As ações de confiar ou 
desconfiar constituem. 

Alternativa "c" - Destaca-se, no capí
tulo das desconfianças, ~~s.<2!.~: A escola é 
destacada. 

Alternativa "d" - Para se afirmar ~S9..r:!:. 
fianç5!: para que seja afirmada a confiança. 

Alternativa "e" - Parece inaceitável 
~~~. 

36. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) O verbo empregado no 
singular que também poderia ter sido em
pregado no plural, sem prejuízo do respeito 
às normas de concordância verbal, está gri
fado em: 

a) Uma pesquisa recente [ ... ] procurou ava
liar como o mundo corporativo se 12l,.~e.~.: 
r.a, para o fenômeno. 

b) A juniorização, por ser realizada com o 
propósito de reduzir custos, S().l!!l?E()~f)2~:. 
!~ a qualidade da gestão ... 

c) Então, o trabalho emperra, os clientes 
reclamam, mas a planilha de custos tilJil. 
mais alto. 

d) Em terceiro lugar, b.~ poucas iniciativas 
para garantir maior qualidade de vida e 
para ter quadros mais saudáveis no futu
ro. 

e) Consequentemente, a maioria das em
presas não 129_~_l}1 mecanismos para 
atrair e manter tais quadros. 

Alternativa "e": correta - FCC se repe
tindo, mais uma vez. Bom para você, leitor. 
Sujeito: a maioria das empresas = concordan
do com maioria: possui, concordando com o 
substantivo plural (empresas): possuem. 

Alternativa "a" - Uma pesquisa prepara. 

Alternativa "b" - A juniorização com
promete. 

Alternativa "c" - A planilha fala. 

Alternativa "d" - Há: existem. Verbo ha
ver, quando impessoal, é invariável. 

37. (FCC - Analista Judiciário - Judiciá

ria - TRT .18/2013) O aquário propriamen

te dito teve um nascimento interessante 
e particular na metade do século XIX. 

Antes disso, alguns poucos naturalistas. 
---________ conseguido manter os or-

ganismos marinhos vivos em recipientes 

dentro de casa por períodos consideráveis 
- mas somente com um esforço contínuo 
e substancial (que. ___________ a car-

go dos empregados domésticos, o que 
revelava outra realidade social daqueles 

tempos). Um exemplo são os animais ma-
rinhos que ___________ nos vasos cilín-

dricos de vidro que sir John Graham Dalyell 

mantinha em sua casa no início do século 
XIX. 

(Adaptado de: Stephen Jay Gould. Op. 
cit., p.77-9) 

Preenchem corretamente as lacunas do 
texto acima, na ordem dada: 

a) haviam ficavam - haviam 

b) havia - ficava - haviam 

c) haviam - ficava - havia 

d) havia - ficavam - havia 

e) haviam- ficava - haviam 

Alternativa "c": correta 

Nota da autora: O verbo haver não 
admite plural apenas quando for impesso

al (sem sujeito), sentido de existir ou ocor

rer. Quando auxiliar (acompanha o verbo 
principal),admite plural. 

Alguns poucos naturalistas haviam con
seguido = conseguiram. O verbo haver é 
auxiliar. Eliminadas alternativas b e d. 

Um esforço que ficava a cargo do s em
pregados. Eliminada Q. 

Animais marinhos que havia nos vasos = 
existiam. Verbo haver impessoal (oração 
sem sujeito): singular. Eliminada e. 

.
-' " 
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38. (FCC- Analista Judiciário - Judiciária
TRT 18/2013) O verbo empregado no plural 
que, sem prejuízo das normas de concordân
cia verbal, também poderia ser empregado 
no singular está grifado neste fragmento de 
um poema de Cora Coralina: 

a) Filhos, pequeninos e frágeis ... eu os carre
gava, eu os alimentava? Não. E.2!:~ eles 
que me carregaram, que me alimenta
ram. 

b) Sobraram na fala goiana algumas expres
sões africanas, como Inhô, Inhá, In hora, 
Sus Cristo. [ ... ] 

c) Suas roseiras, jasmineiros, cravos e cravi
nas, escumilhas, Onde beija-flores faziam 
seus ninhos delicados [ ... ] 

d) Na Fazenda Paraíso, grandes terras de 
Sesmaria, nos dias da minha infância ali 
viviam meu avô, minha bisavó Antônia, 
que todos diziam Mãe Yayá, minha tia 
Bárbara, que era tia Nhá-Bá. 

e) E vinham os companheiros, eu vi, escon
dida na moita de bambu ... 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Peculiaridade 
de concordância em FCC: verbo anteposto a 
sujeito composto admite singular ou plural = 
ali viviam meu avô, minha bisavó Antônia ou 
ali vivia meu avô, minha bisavó Antônia. 

Alternativa "a" - Foram eles: impossível 
utilizar o verbo no singular. 

Alternativa "b" - Algumas expressões 
sobraram. 

Alternativa "c" - Beija-flores faziam. 

Alternativa "e" - Os companheiros vi
nham. 

39. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) O verbo flexionado 
no singular que também pode ser correta
mente flexionado no plural, sem que nenhu
ma outra alteração seja feita na frase, está 
em: 

a) Muitas vezes a localização dos tremores 
não coincide com ... 

CONCORDÂNCIA 

b) ... a uns três quilômetros de profundida
de, há uma extensa rachadura ... 

c) ... uma extensa cicatriz na crosta terrestre 
que cruza o Brasil... 

d) Parte dos geólogos atribui a elevada fre
quência de tremores nessa área ... 

e) E, ao longo dessa fratura que se estende 
por cinco quilômetros ... 

COMENr~~I.2~ .i;s;~~:,~~rH:;§~l 
Alternativa ud": correta - Parte dos ge

ólogos atribui ou parte dos geólogos atri
buem. 

Alternativa U a" - A localização não coin
cide. 

Alternativa ub" - Há (existe) uma exten
sa rachadura. 

Alternativa "CU - Uma extensa cicatriz 
cruza. 

Alternativa "e" - Essa fratura se estende 
= é estendida. 

40. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) As normas de con
cordância estão plenamente respeitadas na 
frase: 

a) Sobressai, na igreja projetada por Brunel
leschi, os nove anéis circulares horizon
tais que se estende pelos oito lados da 
cúpula. 

b) Imagina-se que devam haver outras refe
rências ao poeta Dante Alighieri nos pro
jetos arquitetônicos de Brunelleschi. 

c) Famoso por sua ousadia, nunca inquie
tou Brunelleschi os nove anéis circulares 
horizontais que seriam embutidos ao 
longo dos oito lados da cúpula da igreja. 

d) Quando deparam com a Catedral de Flo
rença, os turistas não imaginam que tan
tas intempéries, como a peste negra, por 
exemplo, detiveram sua construção. 

e) Cada um dos círculos que se encontra 
na cúpula da igreja projetados por Bru
nelleschi foram inspirados no Paraíso de 
Dante Alighieri. 
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CÓMENTÁÍÚOS" 

Alternativa "d": correta - Os turistas 
quando se deparam ... não imaginam ... tan
tas intempéries detiveram. 

Alternativa "a" - Os nove anéis sobres
saem ... se estendem. 

Alternativa "b" - deva haver outras re
ferências ou devam existir. 

Alternativa "c" - os nove anéis nunca 
inquietaram Brunelleschi. 

Alternativa "e" - Cada um foi inspira
do. 

41. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 9/2013) O verbo que pode ser cor
retamente flexionado no plural está grifado 
em: 

a) . .. na última década surgiu a comunicação 
digital ... 

b) ... e parte das interações sociais adguiriu 
um caráter virtual ... 

c) . .. tdifícil definir e medir separadamente a 
contribuição ... 

d) Mais tarde, nas cidades, havia discussões 
em praça pública ... 

e) Como teria sido a Primavera Arabe sem e
-mail, Twitter e Facebook? 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Sujeito: a 
parte das interações. Concordando com o 
núcleo (subst:tntivo) parte = parte adquiriu; 
concordando com o adjunto adnominal inte
rações sociais = adquiriram. As duas concor
dâncias estão corretas. 

• Alternativa "a" - Sujeito simples e sin
gular: a comunicação digital. 

Alternativa "c" - Sujeito oracional (pos
sui verbo) = verbo singular. 

Alternativa "d" - Verbo haver impesso
al (sentido de existir) = singular. 

Alternativa "e" - Sujeito simples e sin
gular: a Primavera Árabe. 

42. (FCC - Técnico Judiciário -Adminis
trativa - TRT 9/2013) Atualmente, ...... que o 
número de brasileiros conectados na internet 
já . ..... ultrapassado a casa de 80 milhões, sendo 
que 72.640.000 são usuários ativos de redes so
ciais, e 56% destes ...... um aparelho celular para 
acessar a internet.· 

(Dados publicados em www.agenciao
pe n .com/blog/perfi I-d o-bras i I e i ro-nas
-redes-sociais-o-que-ha-de-novo/). 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, na ordem dada: 

a) estima-se - tenham - usa 

b) estima-se - tenham - usam 

c) estimam-se - tenha - usa 

d) estima-se - tenha - usam 

e) estimam-se - tenham - usa 

COMENTARIOS 

Alternativa "d": correta 

Nota da autora: Embora as alternativas 
não tenham deixado dúvida, seria interes
sante lembrar que não se usa pronome oblí
quo após a vírgula: estima-se. 

Dica FCC: exceto em intercalações. 

Exemplo: Hoje, muito cedo, se encontrou 
a solução. Note que o advérbio de tempo ho
je atraiu o oblíquo e que os advérbios de in
tensidade (muito) e tempo (cedo) estão inter
calados. Lê-se: Hoje se encontrou a solução. 

Voltemos à questão. O verbo estimar é 
transitivo direto acompanhado do pronome 
apassivador se. V.T.D. (ou V.T.D.I.) + se = V.P. 
(voz passiva), isto é, há sujeito e oracional 
(possui verbo): que o número de brasileiros 
conectados na internet já tenha ultrapassa
do a casa de 80 milhões. Verbo no singular = 
estima-se. Equivale a é estimado. Eliminadas 
alternativas c e e. 

O número tenha ultrapassado = o verbo 
deve concordar com o sujeito. Eliminadas a 
eb. 

56% usam. Se fosse 1 %, seria usa. 

425 COI'CORDÂNCIA 
............................................................. '" SINTAXE 

43. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ide ias 
e estruturas linguísticas do trecho, julgue o 
item a seguir. 

(. .. ) 

A medida é de grande importância 
porque equipamentos considerados ob
soletos ou de baixo rendimento para o TRT 
- como impressoras, teclados e computa
dores - podem ser muito úteis para insti
tuições voltadas ao trabalho social, que 
não teriam como obtê-los a não ser pela 
via da doação. 

Esse ato integra o rol de ações relacio
nadas à responsabilidade social do tribu
nal, intensificado a cada gestão. 

Internet: <www.trt1O.jus.br> (com 
adaptações). 

O termo "intensificado" está no singular 
porque concorda com "rol", mas estaria 
também correto se colocado no feminino 
plural - intensificadas -, forma que con
cordaria com "ações". 

COMENTÁRIOS 
-'"" .",...,. ,<.. •• " ~ 

Certo - o rol de ações relacionadas à 
responsabilidade social do tribunal, intensifi
cado a cada gestão ou o rol de ações relacio
nadas à responsabilidade social do tribunal, 
intensificadas a cada gestão. 

44. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias 
e estruturas linguísticas do trecho, julgue o 
item a seguir. 

Também em 7922 foram instituídas no 
Brasil as convenções coletivas de trabalho 
como forma de composição de interes
ses entre trabalhadores e empregadores, 
reflexo da forte influência italiana entre 
nós, estimulada pela grande imigração 
de europeus - daí derivand9 a necessida
de de um órgão com competência para 
conhecer e dirimir eventuais conflitos de
correntes dessa prática coletiva. Com isso, 
surgiram então as comissões mistas de 
conciliação, cuja função era conciliar os 

dissídios coletivos, e, no mesmo momento, 
criaram-se as juntas de conciliação e jul
gamento, que conciliavam e julgavam os 
dissídios individuais do trabalho. ( ... ) 

Intemet <www.trt70.jus.br> (com adapta
ções). 

Mantém-se a correção gramatical do pe
ríodo ao se substituir "criaram-se" por fo
ram criadas. 

.. ;:.;';;;:.'.~':.i:J:C~~ÊNTARiós .. 
Certo - Quem cria, cria algo: verbo transi

tivo direto + se (pronome apassivador) = voz 
passiva sintética. Sujeito: as juntas. Na voz 
passiva analítica (ser + particípio) = foram 
criadas as juntas. 

45. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 9/2013) As normas de con
cordância estão plenamente respeitadas na 
frase: 

a) Cada um dos filmes dirigidos por Glauber 
Rocha apresentavam um caráter revolu
cionário único. 

b) A maioria dos integrantes do movimen
to conhecido como Cinema Novo estava 
profundamente interessada nos proble
mas sociais do país. 

c) Muitas expressões artísticas, como o ne
orrealismo italiano, contribuiu para o de
senvolvimento do Cinema Novo. 

d) A maior parte dos cineastas envolvidos 
/' com o Cinema Novo integravam um gru

po que tentavam novos caminhos para o 
cinema nacional. 

e) O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e 
Gilberto Gil se projetou, e o Cinema No
vo, cujo principal expoente foi Glauber 
Rocha, se configura como movimentos 
artísticos expressivos no século XX. 

r"'~?':"CÓMENTÀIÜÕS 
'''owV'"_ </, n~.'. 

Alternativa "c": correta - A maioria dos 
integrantes estava profundamente interes
sada nos problemas sociais do país. 

Alternativa "a" - Cada um apresentava. 
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Alternativa "c" - Muitas expressões ar

tísticas contribuíram .. 

Alternativa "d" - Grupo que tentava. 

Alternativa "e" - O Tropicalismo e o Ci

nema Novo se configuram. 

46. (Cespe - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 10/2013) Julgue o item relativo 
a ideias e aspectos linguísticos do trecho."" 

( ... ) 
Um requisito bósico para que o cres

cimento econômico dos países se traduza 

em menos pobreza e maior bem-estar e 
justiça social é melhorar as condições de 

vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro 

é aumentar sua possibilidade de acesso a 

empregos capazes de garantir uma vida 

digna para si próprios e para suas famílias. 
A pobreza estó diretamente relacionada 

aos níveis e padrões de emprego, assim 
como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, g;: 
diferentes formas de discriminação estão 

fortemente associadas aos fenômenos de 

exclusão social que dão origem à pobreza 

e são responsóveis pelos diversos tipos de 

vulnerabilidade e pela criação de barreiras 

adicionais que impedem as pessoas e gru

pos discriminados de superar situações de 

pobreza. 

Intemet <www.oitorg.br> (com adaptações). 

Em "dão origem à pobreza e são respon
sáveis pelos diversos tipos de vulnera
bilidade e pela criação de barreiras adi
cionais", o emprego das formas verbais 
no plural justifica-se pela concordância 
com "as diferentes formas de discrimina
ção". 

;;l;i{i;~§iL:f~~.t.;,ç()~~~i~Ríos; . 
Errado - Os verbos concordam com o 

substantivo fenômenos que é retomado pe
lo pronome relativo que. 

47. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-SP/2012) Estão plenamente ob
servadas as normas de concordância verbal 
em: 

a) A noite, davam-se aos trabalhos de pou
cos e à diversão de muitos uma trégua 
oportuna, para tudo recomeçar na ma
nhã seguinte. 

b) Aos esforços brutais da jubarte não cor
respondiam qualquer efeito prático, ne
nhum avanço obtinha o gigante encalha
do na areia. 

c) Sempre haverá de aparecer aqueles que, 
diante de um espetáculo trágico, logram 
explorá-lo como oportunidade de co
mércio. 

d) Como se vê, cabe aos bons princípios 
ecológicos estimular a salvação das ba
leias, seja no alto-mar, seja na areia da 
praia. 

e) Da baleia encalhada em 1966 não restou, 
lembra- nos o autor, senão as postas em 
que a cruel voracidade dos presentes re
talhou o animal. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - O sujeito de 
cabe é oracional: estimular a salvação das 
baleias. 

Dica: se há verbo no sujeito, o verbo da 
oração principal deve ficar no singular. 

Alternativa "a" - A noite, dava-se aos 
trabalhos de poucos e à diversão de muitos 
uma trégua oportuna, para tudo recomeçar 
na manhã seguinte. 

Alternativa "b" - Aos esforços brutais 
da jubarte não correspondia 9!-lalguer efei
to prático, nenhum avanço obtinha o gigante 
encalhado na areia. 

Alternativa "(" - Sempre haverão de 
aparecer (aparecerão) ~gueles que, diante 
de um espetáculo trágico, logram explorá-lo 
como oportunidade de comércio. 
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Alternativa "e" - Da baleia encalhada 
em 1966 não restaram, lembra- nos o autor, 
senão as postas em que a cruel voracidade 
dos presentes retalhou o animal. 

48. (FCC - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-SP/2012) O verbo indicado 
entre parênteses deverá flexionar-se numa 
forma do plural para preencher de modo 
adequado a lacuna da seguinte frase: 

a) As acusações que (promover) quem de
fende o "assembleísmo" baseiam-se na 
decantada "soberania" das assembleias. 

b) Não ...... (convir) aos radicais da merito-
cracia admitir que pode haver boas reso
luções obtidas pelo critério do voto. 

c) Por que(haver) de caber a um simples 
passageiro as responsabilidades do co
mando de uma aeronave? 

d) O que aos bons políticos não (poder) fal
tar, sobretudo nos momentos de decisão, 
é o espírito público. 

e) Não ........... (caber) às associações de clas-
se, em assembleias, avaliar o mérito téc
nico, julgar a qualificação profissional de 
alguém. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Haverão de 
caber as responsabilidades. Equivale a as 
responsabilidades caberão. 

Alternativa "a" - Quem defende pro
move. 

Alternativa "b" - Não convém admit!!. 

Alternativa "d" - Não pode faltar 2.§.: 
pírito público. 

Alternativa "e" - Não cabe avaliar. 

49. (Fundação Carlos Chagas - Analista Ju
diciário - Área Judiciária - TRE /PR/2012) 
Há 40 anos, a mais célebre crítica de cinema 
dos Estados Unidos, Pauline Kael (1919-2001), 
publicava seu artigo mais famoso. 

Considerado o acima transcrito, é correto 
afirmar: 

a) Na frase, há duas informações prestadas 
de modo subentendido. 

b) Se em vez de Hó 40 anos fosse outra a 
formulação, esta estaria correta: "Devem 
fazer uns 40 anos". 

c) Se Hó 40 anos fosse deslocado para o fim 
da frase, não haveria alteração de sentido, 
pois o contexto não contém contraponto 
que justificasse ter sido dado relevo ao 
segmento por meio de sua colocação no 
início do enunciado. 

d) Considerados (I) a mais célebre crítica de 

cinema dos Estados Unidos e (11) seu arti

go mais famoso, a ausência, em 11, do de
terminante destacado em I sinaliza que, 
numa dada escala, I ocupa lugar signifi
cativamente mais elevado do que o lugar 
ocupado por 11. 

e) A forma verbal publicava foi empregada 
para denotar uma ação passada habitual 
ou repetida. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Questão de 
concordância e verbo. 

Por eliminação, chega-se à resposta. 

Alternativa "b" - O verbo fazer indican
do tempo decorrido deve permanecer sem
pre no singular por se tratar de verbo impes
soal. Ao colocar um verbo auxiliar, este, tam
bém, assumirá a forma singular: deve fazer. 

Alternativa "c" - A colocação da locu
ção adverbial de tempo no início da frase dá 
ênfase ao tempo, à data. O sentido não alte
ra, mas o ~, citado na alternativa, torna-a 
incorreta. 

Alternativa "d" - O artigo definido femi
nino apenas está sendo usado para enfatizar 
o grau superlativo relativo do adjetivo, não 
podendo afirmar que ocupa lugar significati
vo em relação ao termo citado em 11. 

Alternativa "e" - O pretérito imperfei
to do indicativo refere-se a ações contínuas, 
prolongadas. 
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50. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) As 
normas de concordância estão inteiramente 
respeitadas: 

a) De bons livros dificilmente se faz bons 
filmes, costuma declarar, com a ênfase 
das formulações paradoxais, importantes 
críticos de cinema. 

b) É bastante incomum que se enalteça as 
adaptações cinematográficas de modo 
tão enfátic::> como se faz com os livros 
que lhes deu origem. 

c) Hão de realizar grandes adaptações os 
diretores que somarem à cultura literá
ria um profundo conhecimento da arte 
cinematográfica e das diferenças que as 
separam. 

d) A manutenção da figura do narrador que 
há nos livros, com raríssimas exceções, di
ficilmente se justificam na adaptação que 
dele se faz para as telas do cinema. 

e) Mais de uma vez já foi dito que a obses
são pela fidelidade aos livros a ser adap
tados são o primeiro passo para o fracas
so de um filme. 

..... ÇOMEr-JTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - E mais uma 
vez vem FCC com verbo haver auxiliar admi
tindo plural. Hão de realizar = realizarão. Os 
diretores: sujeito. 

Alternativa "a" - ... se fazem bons fil
~; costumam declarar ~,!,portan~ 
~. 

Alternativa "b" - ... se enalteçam as 
adaptações; os livros deram origem. -

Alternativa "d" - A manutenção rara
mente se justifica. 

Alternativa "e" - A obsessão é o primei
ro passo. 

51. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) As normas de 
concordância verbal estão plenamente ob
servadas na frase: 

a) Evitem-se, sempre que possível, qual
quer excesso no convívio humano: nem 
proximidade por demais estreita, nem 
distância exagerada. 

b) Os vários atrativos de que dispõem a vida 
nas ilhas não são, segundo o cronista, ex
clusividade delas. 

c) Cabem aos poetas imaginar espaços má
gicos nos quais realizemos nossos dese
jos, como a Pasárgada de Manuel Bandei
ra. 

d) Muita gente haveriam de levar para uma 
ilha os mesmos vícios a que se houvesse 
rendido nos atropelos da vida urbana. 

e) A poucas pessoas conviria trocar a rotina 
dos shoppings pela serenidade absoluta 
de uma pequena ilha. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Cuidado: su
jeito oracional - conviria trocar a rotina dos 

~~.2". 
Alternativa "a" - Evite-se gualguer ex

~. 

Alternativa "b" - A vida dispõe de vá
rios atrativos. 

Alternativa "c" - Cabe imaginar. 

Alternativa "d" - Muita gente haveria 
de levar: levaria. 

CAPÍTULO 7 

REGÊNCIA 
I. Introdução· 2. Regência verbal· 2.1. Verbos que apresentam uso popular em desacordo com a 
norma culta· 2.2. Verbos que possucm mais de urna rcgência • 2.3. Lista de verbos notáveis· 2A. 
Exercício· 3. Regência nominal· 4. Exercício· 5. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 

Regência trata das relações entre os termos da frase, estabelecendo a dependência entre 
eles. 

Regente é o termo que exige complemento e regido é o termo complementar. 

Ninguém assistiu à palestra. 

térmo regido termo regido 

2. REGÊNCIA VERBAL 

Necessidade 

termo regente 

V.T.D. 

V.U 

V.TD.I. 

de ser fera . 

admiração a, por 

• ..Aoutorem 

diferente de 

suspeito de 

longe de 

Com o intuito de facilitar, vamos dividir o estudo de regência em: 

1. Verbos que apresentam popular em desacordo com a norma culta; 

2. Verbos que possuem mais de uma regência; 

3. Lista de verbos notáveis. 
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2.1 VERBOS QUE APRESENTAM USO POPULAR EM DESACORDO COM 

A NORMA CULTA 

Verbo 

Custar 

Implicar 

Namorar 

Obedecere 
desobeceder 

Pedir 

ser difícil V.T.1. 

acarretar V.T.D. 

V.T.D. 

V.TI. 

Custou ao candidato aceitar, a 
nota. 

Sua atitude implicará demissão. ' 

Ela namora o advogado há alguns 
meses. 

Ele obedece ao patrão. 

Ela desobedece ao pai. 

Admitem voz passiva, embora sejam transitivos indiretos: 

O patrão é obedecido por ele. O pai era desobedecido por ela. 

V.T.D. (coisa) 

V.T.!. (pessoa) 

Pediu licença e saiu. 

Pediu ao professor que lhe entre
gasse o gabarito. 

Pede a preposição para quando subenten
dida a palavra licença 

V.T.D. Pediu (licença) para sair. 

Preferir 

Responder 

Simpatizar e 
antipatizar 

quando declaração da 
resposta 

quando nomeia a coisa 
ou a pessoa a quem se 
dá a resposta 

V.T.O.I. (algo a 
algo) 

V.T.D. 

V.T.I. 

V.T.!. 

Prefere cinema a teatro. 

Respondeu que não sabia o se
gredo. 

Ele respondeu a todas as pergun
tas. 

Simpatiza com ela. 

Não admite o pronome oblíquo, por não ser pronominal. 

2.2 VERBOS QUE POSSUEM MAIS DE UMA REGÊNCIA 

Verbo 

Aspirar 
pretender! desejar V.T.I.(a) 

Os candidatos aspiram a aprova
ções. 

O verbo aspirar não aceita os pronomes lhe, lhes como objeto indireto, por isso devemos 
substituí-los por a ele, a ela, a eles, a elas. 
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, 

"",Assistir 

, , 

Chamar 

" ," 

Esquecer 
e lembrar 

Informar 

Pagare 
perdoar 

Proceder 

•. !:ii' :; 
. . 

Querer 

Visar 

REGÊNCIA 

i~~i7)!;~;i'<!:Tehtid,o',,·}~;~i\/t,· fPR'egêric.i~'~~/ :'\'. .""}'~ 
ver V.T.!. (a) Assístiu ao jogo. 

Usado nesse sentido, "assistir" não aceita lhe, lhes, como objeto indireto; por isso, quan-
do necessário, deveremos trocá-lo por a ele, a ela, a eles, a elas. 

socorrer, ajudar V.T.D. O amigo assistiu o doente. 

caber, pertencer V.TI. (a) 
O poder de resolver assiste a ele 
apenas. 

mandar vir, solicitar a presença V.T.O. A professora chamou os alunos. 

Chamaram a r:1enina de balão. 

chamar pelo nome, apelidar 
há quatro Chamaram a menina balão. Cha-

construções maram à menina de balão. Cha-
maram à menina balão. 

não pronominais: sem 
Esqueceu o cadeno. 

preposição 

pronominais: com preposição 
(de) 

Ele se esqueceu do caderno. 

Se a coisa esquecida possuir função de sujeito, sofre alteração: 

Esqueceu-me o ocorrido. Lembrou-me o assunto. i 

Informei a data ao aluno -
Admite duas construções V.T.D.!. 

(algo a alguém). 

Informei o aluno da data (alguém 
de algo). 

Para coisa V.T.O. Paguei o OVO. Perdei seus erros. 

Para pessoa V.T.1. Paguei a você. Perdoei a você. 

ter fundamento I. Os boatos não procediam. 

executar V.T.I.(a) Procederemos a o inquérito. 

"A gente quer dinheiro e felicida-
desejar V.T.D. 

de~ 

estimar V.T.I.(a) Quero a meus amigos. 

mirar V.T.O. Visou o alvo. 

vistar V.T.D. Visou o cheque, 

terem vista V.T.1. (a) Visam a aprovações. 

O verbo visar não aceita os pronomes lhe, lhes como objeto indireto, por isso devemos 
substituí-los por a ele, a ela, a eles, a elas. 
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2.3 Lista de verbos notáveis 

fazer agrados, mimar, acaricia 

ser agradável, contentar,satisfazer, 
sendo o sujeito da oração nome 
de coisa 

ser agradável. contentar,satisfazer, 
quando o sujeito é nome de pes-

ser agradável, contentar,satisfazer 

e indireto de pessoa 

transitivo direto ou indireto 

Seguido de infinitivo 

acolher ou receber alguém com 
atenção, responder a alguém que 
se dirige a nós, ouvir, conceder, 
deferir um pedido 

dar atenção a alguém, ouvir-lhe 
os conselhos, levar em conside-

aparece modificado por adjunto 
adverbial de lugar (rege a prepo
sição a) 

e indireto de pessoa ou objeto 
direto de pessoa 

infinitivo (rege a 

aparece modificado por adjunto. 
Rege a preposição em 

V.T.D. 

V.T.D. 

V.T.D. 

V.T.!.(a) 

V.T.D. 

V.T.!. (de) 

V.T.I. (a) 

V.T.D. ou V.T.!. 
(a) 

V.T.D.!. 

V.T.D. 

V.T.!.(a) 

V.T.D.!. 

Abraçou nossa causa. 

Ele agrada seu cão. 

A música agradou aJ público. 

Ela não consegue agradar o chefe. 

A apresentação não agradou. 

Agradou-semuito cb rapaz. 

Agradeci o presente a meu pai. 

Ajudei este homem nos seus estu
dos. 

Ajudei a este homem nos seus es
tudos. 

Ajudei este homem a estudar. 

o diretor atendeu os alunos. 

Deus atendeu a súplica de seu ser
vo. 

A mãe não atendia aJS apelos do 
filho. 

Atenderemos aJ chamado do clien
te. 

Chegamos aSão Paulo pela manhã. 

Ensino a dança a João. 

Ensina-o a converter cada espinho 
em flor. 

Reside na rua Garibaldi. 
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2.4 Exercício 

01."0 Jogador não está em campo pa
ra bater no adversário, e sim para bater o 
adve'rsário,usando para isso sua perícia e 
seus recursos técnicos." 

No período acima, o autor emprega duas 
vezes o verbo bater. Explique, comentan
do também a regência, o sentido de ba
ter em cada uma das ocorrências. 

02. Ao comentarmos a regência do verbo 
preferir, afirmamos que esse verbo não ad
mite termo intensivo (mais, muito mais, mil 
vezes,etc.). 

Com base nessa informação, comente se, 
na frase a seguir, a regência do verbo pre
ferir está de acordo com o que preceitua 
a norma culta. 

"Maioria prefere mais dinheiro a tempo 
livre". 

03. Reescreva as frases que apresentam i\l
correções quanto à regência. 

01) Os alunos chegaram cedo no colégio. 

02) Os amigos foram no cinema. 

03) Sempre iam no teatro durante as férias. 

04) Custei para resolver este exercício. 

05) Os convidados custaram a chegar. 

06) As constantes faltas ao trabalho implica
ram na sua demissão. 

07) Fulano de Tal, residente à rua Epaminondas. 

08) Aristides namora com Marta. 

09) Com quem você namora? 

10) Prefiro mais cinema que teatro. 

11) Prefiro antes estudar do que trabalhar. 

12) Ele não obedece os mais velhos. 

13) O aluno não se simpatizou com a profes
sora. 

14) Simpatizamos com o novo gerente. 

04. Indique o sentido dos verbos em desta
que. 

01) No campo, sempre aspirava um ar puro. 

02) Aspiramos a uma boa classificação. 

03) No ano passado, assistimos a um impor
/' tante jogo de futebol. 

04) O doente que o médico assistiu não pas
sava bem. 

-------------------------------
05) Assiste ao trabalhador o direito de férias. 

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

06) O professor chamou os alunos. 

-~---------------------'-------
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07) Chamei-o de covarde. 

08) Procederemos à distribuição das provas. 

09) Quero o lápis que você pegou. 

10) Quero a meus amigos. 

--------------------------
11) O atirador visou o alvo. 

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

12) O gerente visou o cheque. 

--------------------------
13) O cargo a que visamos é disputado por 

todos. 

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

05. Nos exercícios de 05 a 07, substitua o 
verbo em destaque pelos verbos apresenta
dos e faça as adaptações necessárias. 

06. Este é o filme que o aluno viu. 

a) assistir 

-------------------------
b) acreditar 

-------------------------
c) gostar 

---------------------------
d) opor-se 

---------------------------
e) simpatizar 

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

07. São conquistas a que aspiro. 

a) pensar 

-----------------------------
b) referir-se' 

----------------------------
c) Crer 

-------------------------------
d) Duvidar 

--------------------------
e) Acreditar 

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

08. Este é o autor cuja obra conheço. 

a) gostar 

-------------------------
b) referir-se 

---------------------------
c), acreditar 

-------------------------------
d) simpatizar 

-------------------------------
e) duvidar 

09. Complete as lacunas, usando o pronome 
adequado. 

a) Você pagou a dívida? Sim, paguei-.... 

b) Você pagou ao homem? Sim, paguei-.... 

c) Você ama este rapaz? Não, não ... amo. 

d) Isto pertence a esta pessoa? Não, isto 
não ... pertence. 

e) Você cumprimentou o professor? Sim, 
cumprimentei-.... 

f) Você obedece a este homem? Sim, obe-
deço-... 

g) Você quer a seus amigos? Sim, quero-.... 

h) Você quer o livro? Sim, quero-.... 

i) Você assistiu a este filme? Sim, assisti. .. . 

j) Você aspira a este cargo? Sim, aspiro ... . 

, 
" ' 

, ' 
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10. Complete as lacunas, usando a preposi
ção adequada, quando necessário. 

a) A desatenção do motorista implicou ... 
acidente com vítimas. 

b) Sempre obedecia ... os mais velhos. 

c) Aspiramos .. , o perfume das flores. 

d) O cargo ... que aspiramos é disputado por 
todos. 

e) O filme ... que assisti era nacional. 

f) É um direito que assiste ... todos os em-
pregados. 

g) Esqueci. .. o documento. 

h) Esqueci-me ... o documento. 

i) As pessoas lembraram com tristeza ... o 
ocorrido. 

j) As pessoas se lembraram com tristeza ... o 
ocorrido. 

k) Visamos ... uma boa classificação nos exa
mes, 

lê ).C,!;i; .. ;i.GABA.RI1;Ç> "·>'.',,:~l;}(, :"" ,I',: 

V,T,!. = agredir 
1 

V,T.D, = vencer 

2 
Está correto, pois o advérbio mais está 
ligado a dinheiro e não ao verbo preferir. 

1) AO 

2) AO 

3) AO 

4) Custou'me ou custou a mim resolver 

5) Custou aos convidados chegar 

6) implicaram sua demissão 

7) NA 
3 

8) namora Marta 

9) Quem você namora? 

1 O) Prefiro cinema a teatro 

11) Prefiro estudar a trabalhar 

12)AOS 

13) Não simpatizou 

14)certo 

1) inspirar 

2) almejar 

3) ver 

4) cuidar 

5) pertencer 

6) convocar 

4 7) cognominar 

8) iniciar 

9) desejar 

lO)estimar 

11) mirar 

12)vistar 

13)almejar 

a) a que 
b) em que 

30 c) de que 
d) a que 
e) com que 

a) em que 
b) a que 

31 c) em que 
d) de que 
e) em que 

a) de cuja 
b) a cuja 

32 c) em cuja 

33 

34 

d) com cuja 
e) de cuja 

A)a 
B) lhe 
C)o 
D)lhe 
E)o 
f) lhe 
g) lhes 
h) o 
i) a ele 
j) a ele 

a) IMPLICAR É VTD = SEM PREPOSiÇÃO 
b)A 
c) VTD = SEM PREPOSiÇÃO 
d)A 
e) A 
f) A 
g) VTD = SEM PREPOSiÇÃO 
h) DO 
i) VTD = SEM PREPOSiÇÃO 
ilDO 
k)A 
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3. REGÊNCIA NOMINAL 

É a relação existente entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e os termos regi
dos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. 

A capacidade [de, para] 

acesso [a] capaz [de, para] 

~ acessível [a, para] cego [a] 

acostumado [a, com] certeza [de] 

adequado [a] ~ coerente [com] 

~ admiração [a, por] comum [de] 

afável [com, para com] compaixão [de, para com, por] 

afeição [a, por] compatível [com] 
~ aflito [com, por] concordância [a, com, de, entre] 

alheio [a, de] conforme [a, com] 

aliado [a, com] contemporâneo [de] 
~ alusão [a] 

constituído [com, de, por] 
amante [de] 

consulta [a] 
amigo [de] 

contente [com, de, em, por] 
~ amor [a, de, para com, por] 

contíguo [a] 
amoroso [com; 

constante [em] 
análogo [a] 

convênio [entre] 
ansioso [de, para, por] 

cruel [com, para, para com] 
antipatia [a, contra, por] 

cuidadoso [com] 
aparentado [com] 

cúmplice [em] 
~ apologia [de] 

curioso [de, por 
apto [a, para] 

~ assíduo [a, em] D 

atenção [a] desacostumado [a, com] 

atento [a, em] desatento [a] 

atencioso [COI'l, para com] descontente [com] 

aversão [a, para, por] desejoso [de] 

~ avesso [a] desfavorável [a] 

ávido [de, por) desleal [a] 

desrespeito [a] 
B 

< ~. .." desgostoso [com, de] 
benéfico [a] 

desprezo [a, de, por] 
~ bom [para]. 

devoção [a, para, com, por] 

..... C devot6 [a, de] 

~ cobiçoso [de] diferente [de] 

437 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SINTAXE 

dificuldade [com, de, em, para] 

digno [de] 
ida [a] 

~ discordância [com, de, sobre] 
idêntico [a] 

~ disposição [para] 
impaciência [com] 

dotado [de] 
impossibilidade [de, em] 

dúvida [acerca de, em, sobre 
~ impotente [para, contra] 

E impróprio [para] 

EqUivalente [a] imune [a, de] 

empenho [de, em, por] inábil [para] 

entendido [em] inacessível [a] 
erudito [em] 

incansável [em] 
escasso [de] 

incapaz [de, para] 
essencial [para] 

incerto [em] 
estreito [de] 

inconsequente [com] 
exato [em] 

indeciso [em] 

F indiferente [a] 

fácil [a, de, para] indigno [de] 

~ facilidade [de, em, para] indulgente [com, para com] 

falho [de, em] inerente [a] 

falta [a] infiel [a] 
fanático [por] 

influência [sobre] 
favorável [a] 

ingrato [com] 
fiel [a] 

insensível [a] 
feliz [de, com, em, por] 

intolerante [com] 
fértil [de, em] 

forte [em] 
invasão [de] 

fraco [em, de] 
inútil [para] 

furioso [com] 
~.Jo isento [de] 

G J 

grato [a] 
~ junto [a, de] 

graduado [a] L 

guerra [a] leal [a] 

H lento [em] 

hábil [em] liberal [com] 

habituado [a] M 
~ horror [a, de, por] maior [de] 

hostil [a, contra, para com] manifestação [contra] 
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~ medo [de, a] 
Q 

~ menor [de] 
Querido [de, por] 

misericordioso [com] queixa [contra] 
morador [em] 

R 
N receio [de] 

natural [de] relação [a, com, de, por, para com] 

~ necessário [a] relacionado [com] 

necessidade [de] 
"'" 

rente [a, de, com] 

nobre [em] residente [em] 

nocivo [a] respeito [a, com, para com, por] 

O 
responsável [por] 

obediente [a] 
rico [de, em] 

ódio [a, contra] S 

ojeriza [a, por] 
sábio [em] 

~ satisfeito [com, de, em, por] 
oposto [a] 

orgulhoso [de, com] 
semelhante [a] 

simpatia [a, para com, por] 
p sito [em] 

paixão [de, por] situado [a, em, entre] 

pálido [de] solidário [com] 

parecido [a, com] superior [a] 

paralelo [a] surdo [a, de] 

parecido [a, com] suspeito [a, de] 

pasmado [de] T 
passível [de] tentativa [contra, de, para, para com] 

• peculiar [a] triunfo [sobre] 

• perito [em] U 
~ prático [em] último [a, de, em] 

• preferência [a, por] união, [a, com, entre] 

preferível [a] único [em] 

preste [a, para] útil [a, para] 

pendente [de] V 
prodigo [em, de] vazio [de] 

propício [a] versado [em] 

próximo [a, de] visível [a] 

pronto [para, em] vizinho [a, de, com] 

propensão [para] Z 
próprio [de, para] 

~ zelo [a, de, por] 

, . ~, 

" 

" 
,~ 

~ 
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Todos os advérbios formados de adjetivos + sufixo [-mente), apresentam a mesma pre

posição dos adjetivos: 

Compatível [com] 

Relativo [a] 

4. EXERCÍCIO 

01. Complete as lacunas utilizando a prepo

sição exigida pelos nomes. 

a) Sua atitude é incompatível ____ esse am-

biente. 

b) O fumo é nocivo ____ o organismo. 

c) Sua atitude é passível ___ punição. 

d) Aquele filme é impróprio ____ menores 

de dezoito anos. 

e) Ele está apto. __ frequentar a piscina. 

f) Marcos ficou indiferente ____ tudo o que 

ocorria. 

g) Este exercício é semelhante 

h) Este exercício é acessível 

alunos. 

o outro. 

todos os 

i) Este problema é análogo ____ outro. 

j) Moro num apartamento contíguo ___ o 

seu. 

k) Ele estava descontente a nota. 

compativelmente [com] 

relativamente [a] 

reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes 

a deVida preposição. 

a) O fumo é prejudicial * saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se 

acessíveis * população. 

c) Seu projeto é passível * reformulações. 

d) Esteja atento * tudo que acontece por 

aqui. 

e) Suas ideias são compatíveis * as minhas. 

03. Indique onde há erro de regência nominal: 

a) Ele é muito apegado em bens materiais. 

b) Estamos fartos de tantas promessas. 

c) Ela era suspeita de ter assaltado a loja. 

d) Ele era intransigente nesse ponto do re

gulamento. 

e) A confiança dos soldados no chefe era 

inabalável. 

04. Diante das orações que seguem, analise-

I) Estamos habituados 

problemas. 

resolver os -as e indique aquela que não se adéqua ao 

uso da preposição "a": 

m) O pai era liberal ____ os filhos. a) Estou ávido * boas notícias. 

n) Aquele artista era versado ... música. b) Esta canção é agradável * alma. 

c) O respeito é essencial * '::Joa convivência. 

02. Tendo em vista a relação de dependência d) Mostraram-se indiferen:es * tudo. 

manifestada entre um nome (termo regente) e) O filme é proibido' menores de dezoito 

e seu respectivo complemento (termo regido), anos. 
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a) com 

b) a 

c) de 

d) para 

e) a 

f) a 

01 
g) a 

h) a 

i) ao 

j) a 

k) com 

I) a 

m) com 

n) em 

a) O fumo é prejudicial à saúde. 

b) Financiamentos imobiliários torna-
ran-se acessíveis à população. 

c) Seu projeto é passível de reformula-
02 ções. 

d) Esteja atento a tudo que acontece por 
aqui. 

e) Suas ide ias são compatíveis com as 
minhas. 

03 A 

04 A 

5 QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi

ciária - TRT 16/2014) O segmento do verbe

te que apresenta descuido quanto à regência 

é: 

a) Adoção [ ... ] de políticas e práticas organi

zacionais socialmente responsáveis. 

b) Seu objetivo básico é atuar no meio am

biente [ ... ]. inter-relacionando-se com o 

equilíbrio ecológico, com o desenvolvi

mento econômico e com o equilíbrio so

cial. 
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c) a organização que exerce sua responsa

bilidade social procura respeitar e cuidar 

da comunidade. 

d) a organização que exerce sua responsa

bilidade social procura [ ... ] conservar a 

vitalidade da terra e a biodiversidade. 

e) a organização que exerce sua respon

sabilidade social procura [ ... ] promover 

o desenvolvimento sustentável, o bem

-estar e a qualidade de vida. 

u·····êÕME~TÁIÜOS·· 

Alternativa correta: letra "c" - FCC e su

as novidades. Dois verbos só podem admitir 

o mesmo complemento se possuírem a mes

ma predicação, isto é, se exigirem o mesmo 

tipo de complemento. Correção: procura res

peitar a comunidade e cuidar dela = respeitar 

é transitivo direto (0.0.) e cuidar é transitivo 

indireto (0.1. que exige a preposição de). 

Alternativa "a" - Adoção de algo. 

Alternativa "b" - Atuar em algo. 

Alternativa "d" - Exercer algo e conser-
var algo. 

Alternativa "e" - Exercer algo e promo

ver algo. 

02. (FCC - Analista Judiciário - Área Ad

ministrativa - TRT 16/2014) As lacunas da 

frase Um prefácio nossa inteira atenção es

teja voltada certamente conterá qualidades 

força é impossível resistir preenchem-se 

adequadamente, na ordem dada, pelos se

guintes elementos: 

a) para o qual - a cuja 

b) ao qual - de cuja a 

e) com o qual - por cuja 

d) aonde - de que a 

e) por onde - das quais a 

ÇO.M~I'lTARIO$ ... 
Alternativa correta: letra "a" - Se tem 

pronome relativo, temos que seguir o passo 

a passo: 
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1. Ver qual termo o pronome retoma: pre
fácio; 

2. Colocar a oração posposta ao relativo 

na ordem direta e encaixar o termo retoma

do pelo pronome: nossa inteira atenção este

ja voltada para o prefácio ou ao prefácio. 

Eliminadas alternativas c, de e. 

O relativo, no segundo caso, concorda 
com força (termo posposto) 

1. É impossível resistir à força = a cuja. 

E você tem idade para achar que existe a 

forma da alternativa b (cuja a)? NÃO TEM! 

Não existem as formas cujo o, cuja a e o 

cujo porque os relativos cujo e quem repe
lem o artigo. Eliminada b. 

Texto para a questão. 

A prefeitura municipal, através da 

Secretaria de Assistência Social, pro

move a Campanha Imposto de Ren

da Solidário, projeto cujo objetivo é, 
através de doação do imposto de ren

da devido, ajudar a financiar projetos 
de defesa e promoção dos direitos de 

crianças e adolescentes de Chapadão 
do Sul. 

A ideia é que todos que queiram 
participar direcionem parte do va

Iar devido ao Fundo Municieal dos 
Direitos da Infância e Adolescência 
(FMDCA) e assim participem da Cam

panha. A doação, estabelecida pela 
Lei n. 8.069/90, é simples, não traz 

ônus L9~ colabora e os valores 
doados são abatidos do imposto de 

renda devido. O valgr destinado êE.. 
Fundo MuniciQal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, respeita

dos os limites legais, é integralmente 

deduzido do IR devido na declaração 

anual ou acrescido ao IR a restituir. 

Quem quiser contribuir deve procurar 
um escritório de contabilidade e so
licitar que seu imposto de renda seja 

destinado ao FMDCA de Chapadão 

do Sul. 

A doação pode ser dirigida ~ 
projeto de escolha do doador, desde 
que esteja inscrito no CMDCA- Conse
lho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente, que analisará e apro
vará o repasse do recurso e posterior
mente fiscalizará sua execução. 

(Adaptado de: <http://www.ocor
reionews.com.br>. Acesso em: 19 mar. 
2014.) 

03. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assi

nale a opção correta a respeito da justificati
va para o uso da preposição a nas relações de 
regência no texto. 

a) Em "ao Fundo MunicipaL .. ", é exigida pelo 
termo "devido". 

b) Em "a quem" introduz um complemento 
do verbo trazer. 

e) Em "ao Fundo Municipal...", é exigida pelo 
termo "valor". 

d) Em "ao IR", introduz um paralelo entre os 

complementos de "declaração anual". 

e) Em "a um projeto", introduz um comple

mento para o substantivo "doação". 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Não tra~ 
algo (ônus: 0.0.) a alguém (a quem: 0.1.). O 
verbo trazer é transitivo direto e indireto. 

Alternativa "a" - É objeto direto do ver
bo direcionar (algo a algo). 

... Alternativa "c" - A preposição é exigida 
pelo adjetivo destina_do (a algo). 

Alternativa "d" - ~crescido a algo (ao IR). 

Alternativa "e" - ... pode ser dirigida a 
algo (a um projeto). 

04. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) ... remonta ~~ 
áure02 da exploração de jazidas e minérios ... 

Considerando-se a regência do verbo 
remontar, no contexto, o segmento su
blinhado pode ser corretamente substi

tuído por: 
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a) nos dias áureos. 

b) as fases áureas. 

c) o período áureo. 

d) os momentos áureos. 

e) à época áurea. 

. ~~~ÇÇlMENTÁ~IOS 

Alternativa correta: letra "e" - Se re
monta, remonta a algo. A preposição a foi 
pedida, assim como ocorre em à época áÍJ

rea. Substituindo para nos certificarmos do 
emprego do acento indicativo de crase, te
mos: remonta ao tempo. 

Alternativa "a" - Seria aos dias áureos. 

Alternativa "b" - às fases: faltou a crase 
= aos tempos. 

Alternativa "c" - ao período. 

Alternativa "d" - aos momentos. 

05. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013) Estas inovações 
serão discutidas ao longo do desenvolvi
mento da nona edição, ~ data de realiza
ção já foi definida ... 

Mantém-se a correção da frase acima 
caso, sem qualquer outra alteração, os 
segmentos grifados sejam substituídos, 
respectivamente, por: 

a) de cuja - foi dada notícia 

b) na qual- se divulgou 

c) a cuja - foi noticiada 

d) pela qual- foi feita divulgação 

e) a qual- se noticiou 

Alternativa correta: letra "a" - Foi dada 
a notícia da data de realização = de cuja da
ta de realização foi dada notícia. 

Alternativa "b" - cuja data se divulgou 
= a data foi divulgada. Função de sujeito: 
sem preposição e o pronome deve concordar 
com o termo posposto: cuja. 

Alternativa "c" - cuja data foi noticiada 
= sujeito. 
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Alternativa "d" - de cuja = foi feita a di
vulgação da data. 

Alternativa "e" - cuja se noticiou = a da
ta foi noticiada = sujeito. 

06. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) Quando se dizia 
"livro", todos entendiam um objeto de peso 
e volume, composto de folhas encadernadas, 
protegidas por papelão ou couro, nas quais 
se gravavam a tinta palavras ou imagens. 

A expressão acima destacada é equiva
lente à sublinhada na seguinte frase: 

a) As janelas sob as quais foram gravadas as 
cenas eram pintadas de verde. 

b) As folhas rubricadas, as quais entreguei 
à secretária, foram anexadas ao prontu
ário. 

c) As urnas em que foram depositados os 
votos foram lacradas pela diretoria do 
clube. 

d) Os rapazes de quem foram gravados os 
depoimentos foram entrevistados on
tem. 

e) O livro de onde retirei a citação está em
prestado. 

COMENTÁRIOS' 

Alternativa correta: letra "c" - Se pen
sasse rápido, não gastaria 5 segundos nesta 
questão. Nas quais só pode equivaler a em 
que, por exigir a preposição em. Vamos ao 
passo a passo: 

1. O pronome relativo retoma folhas en
cadernadas; 

2. Ordem direta: Palavras ou imagens 
eram gravadas nas folhas encadernadas. 

3. Opções de uso do relativo: nas quais 
ou em que. 

Alternativa "a" - As cenas foram grava· 
das sob as janelas = sob as quais ou sob que. 

Alternativa "b" - Entreguei à secretária 
as folhas rubricadas: verbo transitivo direto e 
indireto e o relativo retoma o objeto direto 
(sem preposição) = que ou as quais. 
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Alternativa "d" - Foram gravados os 
depoimentos dos rapazes = de que ou dos 
quais. 

Alternativa "e" - Retirei a citação do li
vro = de onde, do qual ou de que. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Desde o surgimento da ideia de 
hipertexto, esse conceito está ligado a 
uma nova concepção de textualidade, 
na qual a informação é disposta em 
um ambiente no qual pode ser acessa
da de forma não linear. Isso acarreta 
uma textual idade que funciona por 
associação, e não mais por sequências 
fixas previamente estabelecidas. 

Quando o cientista Vannevar 
Bush, na década de 40, co7iCébeU-o" 
ideifL de hipertexto, Rel]Java,.J2Q. ver: 
da de, na necessidade de substituir 
;s;;;étódos existentesde disponibili-" 
zaçãoe;;c;;peração de informações 
ligadas especialmente à pesquisa 
acadêmica, que eram lineares, por 
sistemas de indexação e arquivamen
to que funcionassem por associação 
de ideias, seguindo o modelo de fun
cionamento da mente humana. O 
cientista, ao que parece, import~ 
2~QC!22~f.!1qç!1R_ç!f!:!!2l.ili.t~'II.E. que 
fosse como uma «máquina poética», 
algo que funcionasse por analogia 
e associação, máquinas que captu
rassem o brilhantismo anárquico da 
imaginação humana. 

Parece não ser obra do acaso 
que a ideia inicial de Bush tenha si
do conceituada como hipertexto 20 
anos depois de seu artigo fundador, 
exatamente ligada à concepção de 
um grande sistema de textos que 
pudessem estar disponíveis em rede. 
Na década de 60, o cientista Theodor 
Nelson sonhava com um sistema ca
p-;;z de disponibilizar -z;;;g;ande' ntí· 
mero de obras literárias, com a poso 
sibilidade de interconexão entre elas. 
Criou, então, o "Xanadu", um projeto 
para disponibilizar toda a literatura 
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do mundo, numa rede de publicação 
hipertextual universal e instantânea. 
Funcionando como um Imenso siste
ma de informação e arquivamento, 
o hipertexto deveria ser um enorme 
arquivo virtual. 

(Disponível em: http://www.pucsp. 
br/-cimid/4Iit/longhi/hipertexto.htm. 
Acesso em: 05 fev 2013. Adaptado) 

07. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que a forma verbal destacada, que substitui 
a original nos parágrafos indicados entre pa
rênteses, apresenta regência de acordo com 
a norma-padrão. 

a) ... planejava também na criação de um 
sistema ... (2°) 

b) Isso ocasiona em uma textualidade que 
funciona por associação ... (1°) 

c) ... Vannevar Bush, na década de 40, idea
lizou pela ideia de hipertexto ... (2°) 

d) ... o cientista Theodor Nelson ansiava em 
um sistema ... (3°) 

e) .... o cientista Vannevar Bush [ ... ] cogitava, 
na verdade, sobre a necessidade dé subs
tituir os métodos existentes ... (2°) 

Alternativa "e": correta - O verbo co
gitar é intransitivo. Sobre a necessidade de 
substituir os métodos existentes indica as
sunto. Cogitava-se sobre algo. 

Alternativa "a" - Planejava algo: plane
java também a criação de um sistema. 

Alternativa "b" - Ocasiona algo: isso 
ocasiona uma textual idade. 

Alternativa "c" - Idealizou algo: ideali
zou a ideia de hipertexto. 

Alternativa "d" - Ansiava por algo: an
siava por um sistema. 

08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa em 
que a expressão entre parênteses substitui, 
com correção, a expressão destacada na fra
se. 
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a) ... a informação é disposta em um am
biente no qual pode ser acessada de for
ma não linear. (em que) 

b) ... textos que pudessem estar disponíveis 
em rede. (cujos) 

c) ... recLperação de informações ligadas 
especialmente à pesquisa acadêmica, 
que eram lineares ... (aonde) 

d) Isso acarreta uma textualidade que fun
ciona por associação ... (na qual) 

e) '" esse conceito está ligado a uma nova 
concepção de textualidade, na qual a in
formação é disposta em um ambiente ... 
(em cuja) 

Alternativa "a": correta - Pode ser aces
sada de forma não linear no ambiente = em 
que ou no =lual. 

Alternativa "b" - O pronome relativo 
cujo nunca poderá ser substituído, pois se 
refere a termo posposto. O que pudessem 
estar disponíveis em rede? Os textos = que 
ou os quais. 

Alternativa "c" - O pronome relativo on
de só pode ser usado para se referir a lugar. 
O que eran lineares? Informações = que ou 
as quais. 

Alternativa "d" - O que funciona por as
sociação? Uma. textualidade = que ou a qual. 

Alternativa "e" - O pronome relativo 
cujo nunca poderá ser substituído, pois se 
refere a termo posposto. Poderia ser substi
tuído por em que. 

09. (FCC - Técnico Judiciário - TJ-RJ/2012) 
O segmento grifado está empregado corre
tamente em: 

a) O Cais do Valongo, S\;lja_~ cenas deprimen
tes ficaram registros históricos, foi trans
formado no Cais da Imperatriz. 

b) A exposição de escravos destinados à 
venda constituía um espetáculo degra
dante, onde incomodava as autoridades. 

c) Os fatos relacionados ao tráfico de escra
vos durônte a época colonial comprovam 
E2.!!UI~ eles eram tratados como ani
mais. 

d) As pesquisas realizadas com base em do
cumentos da época mostraram as razões 
f.>2L9~ se construiu o Cais do Valongo. 

e) Navios negreiros aportavam no Cais do 
Valongo e ali deixavam os escravos ex
postos ~ quem se interessasse. 

...••.. "_',.L .• i.,'··.·f~;CO~~~TA:Itiq~7 •... ' 
Alternativa correta: letra "d" - O pro

nome relativo retoma as razões. Na ordem 
direta: Construiu-se o Cais pelas razões = por 

que ou pelas quais. 

Alternativa na" - de que: ficaram regis
tros deprimentes das cenas do Cais. 

Alternativa "b" - o qual ou que (sujei
to): !:!.!:'2..5's12etáculo degradante incomodava 
as autoridades. 

Alternativa "c" - Trata-se de conjunção 
integrante e não de pronome relativo. Assim 
sendo, a pergunta deve ser feita ao termo 
anterior ao que: comprovam algo = compro
vam que (verbo transitivo direto). 

Alternativa "e" - Interessar-se pelos es
cravos: por que ou pelos quais. 

10. (FCC - Analista Judiciário Executante 
de Mandados - TJ-RJ/2012) Está INADE
QUADO o emprego do elemento sublinhado 
na frase: 

a) A traição 9_~ por vezes está sujeita nos
sa audição pode ter resultados diverti
dos. 

b) Os sons das palavras, !!....cujos poucas ve
zes dedicamos plena atenção, podem ser 
bastante enganosos. 

c) A melodia e o ritmo de uma frase, ~ 
~ embalo podemos nos equivocar, va
Iem pelo efeito poético. 

d) E afinal, por onde andará dona Ondirá, 
senhora misteriosa de.,guem o leitor foi fã 
cativo, quando menino? 

e) E dona Quiçás, a quem Nat King Cole 
jamais teve a honra de ser apresentado, 
morará ainda em Madri? 
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. COMENTÁIÜOS . 
"-' ',~ -" 

Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Questão de regência e 
pronome relativo. 

Vamos colocar todas as orações na or
dem direta para entender melhor. 

o relativo cujos se refere a poucas vezes e 
isso torna a frase incorreta, pois o prono
me relativo deveria retomar os sons das 

palavras. Dedicamos, poucas vezes, ple
na atenção ~os sons das palavras. Cor
reção: a que ou às quais. 

Alternativa "a" - Nossa audição está su
jeita à traição = a que ou à qual. 

Alternativa "c" - Podemos nos equivo
car no embalo da frase = em cujo. 

Alternativa "d" - O leitor foi fã cativo da 
senhora misteriosa = de que, de quem ou 
da qual. 

Alternativa "e" - Nat King Cole jamais 
teve a honra de ser apresentado à dona Qui
ças =a quem. 

11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Examine a imagem. 

(UOL,17.01.2012) 

Na frase, há um erro de regência que se 
corrige com a seguinte redação: 

a) Será interessante correr na equipe a qual 
meu tio pilotou. 

b) Será interessante correr na equipe de que 
meu tio pilotou. 

c) Será interessante correr na equipe em 
cuja meu tio pilotou. 

d) Será interessante correr na equipe aonde 
meu tio pilotou. 

e) Será interessante correr na equipe em 
que meu tio pilotou. 

COMENTÁRios 
Alternativa "e": correta- Ordem direta: 

meu tio pilotou na equipe: em que ou na 
qual. 

Alternativa "a" - Aqui a equipe se tor
nou objeto direto, o que muda o sentido da 
frase. 

Alternativa "b" - Preposição de mal co
locada, não faz sentido. 

Alternativa "c"- Cuja é pronome pos
sessivo que, além de mal utilizado aqui, não 
exprime a mensagem original. 

Alternativa "d"- Dá ideia de movimen
to, para onde. 

12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) Em conformidade com 
a norma-padrão da língua portuguesa, o 
trecho - Os atuais mecanismos de busca na 
rede já estão ultrapassados por projetos ino
vadores ... - está corretamente reescrito em: 

a) Os atuais mecanismos de busca na rede, 
/' projetos inovadores já ultrapassaram-

-lhes. 

b) Os atuais mecanismos de busca na rede, 
projetos inovadores já ultrapassaram
-nos. 

c) Os atuais mecanismos de busca na rede, 
projetos inovadores já ultrapassaram 
eles. 

d) Os atuais mecanismos de busca na rede, 
projetos inovadores já os ultrapassaram ... 

e) Os atuais mecanismos de busca na rede, 
projetos inovadores já lhes ultrapassa
ram. 
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Alternativa "d": correta- Tal qual o 

enunciado, período simples, uso correto de 
pronome oblíquo, apenas deslocados sujei
to, objeto direto e verbo. 

Ultrapassar é transitivo direto, admite os 
e advérbio de tempo já atrai o pronome 
oblíquo. 

Alternativa "a" - Pronome pessoal oblí
quo lhe usado após o verbo (ênclise) = erra
do. 

Alternativa "h" - pronome oblíquo após 
o verbo (ênclise): errado. O advérbio atrai o 
pronome para antes do verbo (próclise). 

Alternativa "c"- Erro crasso, usar prono
me no caso reto em lugar do oblíquo. 

Alternativa "e"- Objeto direto não ad
mitelhe. 

13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Assinale a alternativa em 

que o período, adaptado da revista Pesquisa 
Fapesp dejunho de 2012, está correto quanto 
à regência nominal e à pontuação. 

a) Não há dúvida que as mulheres ampliam, 
rapidamente, seu espaço na carreira cien
tífica ainda que o avanço seja mais notá

vel em alguns países, o Brasil é um exem
plo, do que em outros. 

b) Não há dúvida que as mulheres ampliam 
rapidamente, seu espaço na carreira 
científica, ainda que, o avanço seja mais 
notável em alguns países (o Brasil é um 
exemplo) do que em outros. 

c) Não há dúvida de que, as mulheres, am
pliam rapidamente seu espaço na carrei
ra científica; ainda que o avanço seja mais 
notável, em alguns países, o Brasil é um 
exemplo!, do que em outros. 

d) Não há dúvida de que as mulheres, am
pliam rapidamente seu espaço, na carrei
ra científica, ainda que o avanço seja mais 

notável, em alguns países: o Brasil é um 
exemplo, do que em outros. 

e) Não há dúvida de que as mulheres am
pliam rapidamente seu espaço na carrei
ra científica, ainda que o avanço seja mais 
notável em alguns países - o Brasil é um 
exemplo - do que em outros. 

Alternativa "e": correta 

Nota da autora: questão de regência e 
pontuação. 

Não há dúvida de que. Eliminadas a e b. 

Intercalação: Não há dúvida que as mu
lheres ampliam, rapidamente, seu es
paço na carreira científica. Eliminadas c 
ed. 

ampliam rapidamente seu espaço na car
reira científica, ainda que o avanço seja 
mais notável em alguns países: a vírgula 
separa oração subordinada adverbial 
concessiva. 

Intercalação: ainda que o avanço seja 
mais notável em alguns países - o Bra
sil é um exemplo - do que em outros. 

14. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Leia o que segue. 

I. Muitos dos que assistiram o simpósio so-
bre reciclagem saíram desapontados. 

11. Muitos catadores antipatizam com os 
projetos da prefeitura. 

111. A comunidade visa uma política mais efi-
ciente para a destinação do lixo. 

IV. Alguns moradores aspiram uma cidade 
mais limpa. 

De acordo com a norma padrão da lín-
gua, a regência verbal está correta em 

a) I. 

b) 11. 

c) 111. 

d) I e 111. 

e) lIe IV. 
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COMENTÁRIOS 

Alternativa "h": correta- Única frase 
correta na regência verbal v. trans. Indireto. 

Item "I". assistir nesse caso é transitivo 
indireto assistir ao. 

jar. 

Item "11". É a correta: antipatizar com. 

Item "111". Visa a algo, sentido de almejar. 

Item "IV". Aspira a algo, sentido de alme-

Dica: Verbos no sentido de almejar pe
dem a preposição a, mas o verbo almejar é 
transitivo direto. Muito cuidado! 

Almejamos o cargo. 

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/ 2010) A nova versão da frase -... 
eu digo sempre que o futebol me ensinou 
mais sobre o Brasil do que muitos livros de 
história. - está correta, quanto à regência, de 
acordo com a norma culta, em 

a) O autor disse: recorro sempre sobre o fu
tebol onde me ensina mais sobre o Brasil 
que muitos livros de história. 

b) O futebol franqueou-me mais conhe
cimentos sobre o Brasil que os livros de 
história. 

c) Ele referiu-se com o fato que aprendeu 

mais sobre o Brasil com o futebol que 
com os livros de história. 

d) Supõe-se de que o futebol ensine mais 
sobre o Brasil que os livros de história. 

e) Os livros de história não são propensos 
de ensinamentos sobre o Brasil quanto o 
futebol. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "h": correta - A forma ver
bal franquear-me está empregada como 
transitiva direta e indireta: franqueou algo a 
alguém objeto direto = me e objeto indireto 
= mais conhecimentos sobre o Brasil. 

Alternativa "a" - A forma verbal recorrer 
(a) está no sentido de lançar mão de, valer-se 

de: sempre ao futebol. Está incorreto o uso 
do advérbio onde. O correto seria o pronome 
relativo que = recorro sempre ao futebol que 
me ensina mais sobre. 

Alternativa "c" - Referir-se: fez menção 
a, aludiu-a (preposição a) = ele referiu-se ao 
fato = preposição a + artigo o = ao. Ele refe
riu-se ao fato de que aprendeu mais sobre 
o Brasil com o futebol que com os livros de 
história. 

Alternativa "d" - Supõe-se: verbo supor 
(T.O.) = presumiu= supõe algo. Supõe-se que 
o futebol (0.0.). 

Alternativa "e" - Propenso (adjetivo): 
ser favorável a algo. Não são propensos a 
ensinamentos sobre o Brasil. Quanto (adv. 
de intensidade no sentido comparativo). Pro
pensa a ... (tanto) quanto ao futebol (o é). 

16. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-PI/2012 - IVIN) Na passagem: "( .. .J 
O diretor, que apenas assistia à sessão, rela
tou-me sua impressão ... ". 

A opção em que observamos a mesma 
regência verbal da forma destacada aci
maé: 

a) O advogado de defesa não assistiu o 
cliente. 

b) Não assisti ao final do julgamento do dis
cente. 

c) A menina assistiu o garoto a pedido do 
juiz. 

d) O promotor assistiu a vítima do crime. 

COMENTÁRios 
_ ,,)" ",'~ >_", "" 'i.)' ., 

Alternativa "b": correta - O verbo as
sistir está no sentido de presenciar, ver, 
exigindo proposição a: Não assisti ao final do 
julgamento. Assisti à sessão. 

Alternativa "a" - Verbo transitivo direto 
= cuidar, dar assistência. 

Alternativa "c" - Verbo transitivo direto 
= cuidar, dar assistência. 

Alternativa "d" - Verbo transitivo direto 
= cuidar, dar assistência. 
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17. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) "Ruibarbosismo" é um neolo
gismo do qual se valeu o autor do texto para 
lembrar o estilo retórico pelo qual se notabi
lizou o escritor baiano. 

Não haverá prejuízo para a correção da 
frase acima ao se substituírem os seg
mentos sublinhados, na ordem dada, 
por: 

a) a que recorreu - que fez notável. 

b) do qual incorreu - com que se afamou. 

c) a cujo recorreu - o qual celebrizou. 

d) em que fez uso - em cujo deu notabilidade 

e) em cujo incorreu - com o qual se propagou. 

. , COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Quem se 
vale, vale-se de algo = de que; o escritor 
baiano notabilizou-se pelo estilo - quem 
se notabiliza', notabiliza-se por algo = pelo 
qual ou por que. 

Quem recorre, recorre a algo =: a que; fez 
notável o estilo (sujeito) =: que fez ou o 
qual fez. Não se usa preposição quando 
o relativo se refere ao sujeito. 

Alternativa "b" -Incorrer em = em que, 
afamou-se com o estilo = com que. 

Alternativa "c" - Recorreu ao neologis
mo = ao qual ou a que; celebrizou-se com o 
estilo = com o qual o com que. 

Alternativa "d" - Fez uso do neologis
mo = de que ou do qual; deu notabilidade 
ao estilo = a que ou ao qual. 

Alternativa "e" - Incorreu ao neologis
mo = a que ou ao qual; propagou-se com o 
estilo = com o qual ou com que. 

18. (FCC - Técnico Judiciário -Adminis
trativa - TRT 9/2013) Em artigo a respeito 
das várias redes sociais existentes, o colunista 
Alexandre Matias exprime-se com franqueza: 

"entrei em redes sociais . ..... nem mais lembro a 
senha". 

(http://blogs.estadao.com.br/alexand[re
-matias/2012/10/07/o-primeiro-bilhao-do-

-facebook-e-o-futuro-das-redes-sociais) 

Preenche corretamente a lacuna da frase 
acima o que consta em: 

a) a qual 

b) a que 

c) aonde 

d) de que 

e) na qual 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta 

Nota da autora: Esta questão gerou dú
vida porque muitos se lembraram do verbo 
pronominal e não pronominal (tabela baixo), 
mas se trata, apenas, de verbo transitivo dire
to e indireto: lembrar algo (a senha) de algo 
(das redes sociais). Ordem direta: Lembro a 
senha (O.D.) das redes sociais (0.1.). Eliminam
-se, assim, as alternativas a, b, c e e. 

ESQUECER e LEMBRAR 

1) Lembrar algo / esquecer algo: Ele esque
ceu o livro. Ele lembrou o fato. 

Transitivos diretos, ou seja, exigem com
plemento sem preposição. 

2) Lembrar-se de algo / esquecer-se de al
go (pronominal): - Ele se esqueceu do 
caderno. 

Eu me esqueci da chave. Eles se esquece
ram da prova. Nós nos lembramos de tudo o 
que aconteceu. 

Verbos são pronominais (-se, -me, etc.) 
e exigem complemento com a preposição 
"de". São, portanto, transitivos indiretos. 

Há uma construção em que a coisa es
quecida ou lembrada passa a funcionar 
como sujeito e o verbo sofre leve alteração 
de sentido. É uma construção muito rara 
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na língua contemporânea, porém, é fácil 
encontrá-Ia em textos clássicos tanto bra
sileiros como portugueses: Esqueceu-me a 
tragédia. (cair no esquecimento). Lembrou
-me á festa. (vir à lembrança) 

O verbo lembrar também pode ser transi
tivo direto e indireto (lembrar alguma coisa a 
alguém ou alguém de alguma coisa). 

19. (FCC - TRT 11 - Analista Judiciá
rio/2012) Está correto o emprego da expres
são sublinhada em: 

a) Os dicionários são muito úteis, sobretudo 
para bem discriminarmos o sentido das 
palavras em cujas resida alguma ambi
guidade. 

b) O texto faz menção ao famoso caso das 
cotas, pelas quais muitos se contrapuse
ram por considerá-Ias discriminatórias. 

c) Por ocasião da defesa de políticas afirma
tivas, com as quais tantos aderiram, ins
taurou-se um caloroso debate público. ' 

d) Um dicionário pode oferecer muitas sur
presas, dessas em que não conta quem 
vê cada palavra como a expressão de um 
único sentido. 

e) Esclarece-nos o texto as acepções da pa
lavra discriminação, pela qual se expres
sam ações inteiramente divergentes. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Expressam-se 
ações divergentes pela palavra (ou através 
da palavra). 

Alternativa "a" - Os dicionários são mui
to úteis, sobretudo para bem discriminarmos 
o sentido das palavras nas quais resida algu
ma ambiguidade. = Reside alguma ambigui
dade nas palavras. 

Alternativa "b" - O texto faz menção ao 
famoso caso das cotas, a que (ou às quais) 
muitos se contrapuseram por considerá-Ias 
discriminatórias. = muitos se contrapuse
ram às cotas. 

Alternativa "c" - Por ocasião da defesa 
de políticas afirmativas, às quais tantos aderi
ram, instaurou-se um caloroso debate públi
co. = tantos adeririam às políticas afirmativas 

Alternativa "d" - Um dicionário pode 
oferecer muitas surpresas, dessas que não 
conta quem vê cada palavra como a expres
são de um único sentido. = quem vê não con
ta as surpresas. O verbo é transitivo direto, 
não exige preposição. 

20. (Fundação Carlos Chagas - Analista 
Judiciário - Area Adminsitrativa - TRE I 
CE/2012) ... em especial uma comédia ~ 
~atuo ... 

O segmento grifado acima preenche cor
retamente a lacuna da frase: 

a) A trilha sonora ...... Philip Glass com
pôs para o filme Sonho de Cassandra é 
carregada de tensão. 

b) O estúdio musical. ..... as trilhas sonoras 
de Woody Allen são gravadas já abrigou 
uma galeria de arte. 

c) A crítica ...... os cineastas deparam a cada 
filme costuma ser inócua para suas obras. 

d) Um filme ...... Woody Allen deve se orgu
lhar é Match Point. 

e) Diane Keaton é uma atriz ...... Woody AI
len pôde contar diversas vezes. 

COMENTÁRIOS 

/' Alternativa "e": correta 

Atuo na comédia. A preposição ~ é exi
gida pelo verbo atuar. 

Na alternativa A, compôs a trilha sonora 
= que. Na B, as trilhas sonoras são gravadas 
~ estúdio =: em que. Na C, os cineastas de
param com críticas = com que. Na D, Woody 
Allen d~se orgulhar do filme = de que. Fi
nalmente, na alternativa E, Woody Allen pô
de contar S2!:!!. uma atriz = com que. 

21. (Fundação Carlos Chagas - Analista Ju
diciário - Area Judiciária - TRE IPR/2012) 
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Considerado o padrão culto escrito, a frase 
que NÃO exige correção é: 

a) No memorial do professor está registra
do que ingressou para a universidade em 
idade inferior à determinada pela lei. 

b) O fato que o acusado se recusa a dar de
talhes é o que mais pesará na decisão dos 
jurados. 

c) O movimento que me filiei nos anos 70 
foi grandemente responsável pela ren.9-
vação da pintura no Brasil. 

d) Esta é, enfim, a parca remuneração da 
qual arco totalmente com as despesas da 
casa. 

e) Os valores por que tantos lutaram e mor
reram não serão jamais esquecidos, pois 
nossa geração se dedicará a relembrá-Ios 
a cada passo. 

o COMEr:áÁÍúOS o 

Alternativa "e": correta 

Quem luta, luta POR algo. Os valores por 
que lutamos == Relos quais 

Alternativa "a" - Com idade inferior 

Alternativa "b" - O acusado recusa a dar 
detalhes do fato == de que 

Alternativa "c" - Filei-me ~o movimento 
==ague 

Alternativa "d" - arco S2!!! a remunera
ção == com a gual 

22. (Pontua Concursos - Analista Judici
ário - Área Judiciária - TRE/SC/2011) As
sinale a alternativa em que, de acordo com 
norma culta padrão, a regência verbal NÃO 
esteja correta: 

a) Eles não batem mais de porta em porta 

b) Ao chegar no último 

c) A cada criança, repete, cioso 

d) ... oferece um bônus aos clientes 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - quem chega, 
chega!::. e não em. Questão muito fácil! 

23. (Fundação Carlos Chagas - Analista Ju
diciário - Área Judiciária - TRE /TO/2011) ... 
para a preservação das espécies e das áreas ~ 
~ elas se encontram. (último parágrafo). A 
expressão pronominal grifada acima preen
che corretamente a lacuna da frase: 

a) O número de espécies de um bioma ga-
rante a matéria genética ...... dispõem os 
pesquisadores para estudos nas mais di
versas áreas do conhecimento. 

b) Material genético disponível para estu
dos mais aprofundados na área da saúde 
humana é tudo aquilo ...... possam sonhar 
os cientistas. 

c) Justifica-se uma preocupação maior com 
a sustentabilidade do planeta, tendo em 
vista ...... se acelera o ritmo da degrada
ção de diversos biomas. 

d) As inúmeras espécies que constituem os 
biomas oferecem material de estudo ...... 
se fundamentam os cientistas para des
cobrir a cura de doenças. 

e) É necessário ampliar o conhecimento so
bre a importância da biodiversidade para 
a vida no planeta, ...... se amplie o campo 
das pesquisas genéticas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Os cientistas 
se fundamentam!22 material de estudo == EM 
QUE 

Alternativa "a" - Os pesquisadores dis
põem da matéria genética = DE QUE 

Alternativa "b" - Os cientistas possam 
sonhar S2!!! aquilo = COM QUE 

Alternativa "c" - ... tendo em vista QUE 
se acelera o ritmo == tendo em vista isto. O 
QUE é conjunção integrante. 

Alternativa "e" - É necessário ampliar o 
conhecimento sobre a importância da biodi
versidade para a vida no planeta, para que se 
amplie o campo das pesquisas genéticas. A 
oração indica finalidade (subordinada adver
bial). 
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24. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-SP/2012) Está correto o empre
go de ambos os elementos sublinhados na 
frase: 

a) A argumentação na qual se valeu o mi
nistro baseava-se numa analogia em cuja 
pretendia confundir função técnica com 
função política. 

b) As funções para ~ desempenho exi
ge-se alta habilitação jamais caberão ~ 
quem se promova apenas pela aclama
ção do voto. 

c) Para muitos, seria preferível uma escolha 
baseada no consenso do voto do que a 
promoção pelo mérito onde nem todos 
confiam. 

d) A má reputação de que se imputa ao "as
sembleísmo" é análoga àquela em que se 
reveste a "meritocracia". 

e) A convicção de cuja não se afasta o autor 
do texto é a de que a adoção de um ou 
outro critério se faça segundo ~ natureza 
do caso. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Colocar, sem-
pre, na ordem direta para não haver erro: 

Alta habilitação é exigida para o desem
penho = para cujo. 

as funções jamais caberão a alguém = a 
quem. 

Alternativa "a" - O ministro se valeu da 
argumentação = da qual ou de que; preten
dia confundir função técnica com função po
lítica na analogia == em que ou na qual. 

Alternativa "c" - Preferível algo a algo = 
preferível uma escolha baseada no consenso 
do voto à promoção pelo mérito; nem todos 
confiam no mérito = em que, no qual. 

Alternativa "d" - A má reputação que 
se imputa == que é imputada. Reputação é 
sujeito: nunca se usa preposição se o rela
tivo refere-se ao sujeito = que ou a qual; a 

"meritocracia" se reveste em algo = em que 
ou na qual. 

Alternativa "e" - O autor não se afasta 
da convicção = de que ou da qual; segundo 
a natureza == segundo o homem (sem crase). 

25. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região/2012 - FCC). 

deveria viver buscando a perfeição a que 
estaria destinado. 

O segmento grifado na frase acima pre
enche corretamente a lacuna frase: 

a) Os temas .......... tratava eram sempre li-
gados de algum modo à religião e a fe
nômenos que a ciência não conseguia 
explicar. 

b) Preferia gastar todo o tempo necessário 
na minuciosa execução do trabalho. não 
tivesse de refazê-lo depois. 

c) Suas leituras e seus estudos, ...... nunca 
deixava de fazer alusão, eram o que havia 
de mais caro para ele. 

d) Mais do que um simples sonho, tinha si
do um horrível pesadeb, ...... não conse
guia mais deixar de pensar. 

e) Os projetos mais mirabolantes e de 
mais difícil realização eram aqueles 
mais ................... ficava entusiasmado. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Ordem direta 
(iniciando com o sujeito): Estaria destinado 
à perfeição = a que; nunca deixava de fazer 
alusão a suas leituras e seus estudos = a que. 

Alternativa "a" - Tratava dos temas == de 
que. 

Alternativa "b" - para que não tivesse 
de refazê-lo: não se trata de pronome relati
vo, mas sim de conjunção adverbial final. 

Alternativa "d" - Não conseguia deixar 
de pensar no horrível pesadelo == em que. 

Alternativa "e" - Ficava entusiasmado 
com a realização dos projetos = com que. 
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26. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" regiãol 2012 - FCC) A expressão de 
que preenche adequadamente a lacuna da 
frase: 

a) Os projetos e atividades ..... implementa
mos na Casa Azul visam à harmonia de 
Paraty. 

b) O prestígio turístico ............. veio a gozar 
Paraty não cessa de crescer, por conta de 
novos projetos e atividades. 

c) O esquecimento ............. Paraty se subme-
teu preservou-a dos desgastes trazidos 
por um progresso irracional. 

d) A plena preservação ambiental, .......... Pa-
raty faz por merecer, é uma das metas da 
Casa Azul. 

e) Os ciclos econômicos do ouro e do café, 
........... tanto prosperou Paraty, esgota
ram-se no tempo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Paraty veio a 
gozar do prestígio turístico = de que. 

Alternativa "a" -Implementamos proje
tos e atividades (V.T.D.) = que. 

Alternativa "C" - Paraty se submeteu ao 
esquecimento = a que. 

Alternativa "d" - Paraty fez por merecer 
a preservação ambiental = que. 

Alternativa "eu - Cuidado! Inversão: Pa
raty tanto prosperou nos os ciclos = em que. 

Regência de prosperar: tornar-se mais pro
dutivo (em); PRODUZIR; CRESCER. [tr. + em: O 
país prosperava na agricultura e no comércio)* 

*Fonte: Dicionário Digital Aulete 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Nas ilhas Mascarenhas - Maurício, 
Reunião e Rodriguez -, localizadas a leste 
de Madagáscar, no oceano Indico, mui

tas espécies de pássaros desaparece-;;;;; 
como resultado direto ou indireto da ati

vidade humana. Mas aquela que é o pro
tótipo e a tataravó de todas as extinções 
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também ocorreu nessa localidade, com a 
morte de todas as espécies de uma famí
lia singular de pombos que não voavam 
- o solitário da ilha Rodriguez, visto pela 
última vez na década de 1790; o solitário 
da ilha Reunião, desaparecido por volta 
de 1746; e o célebre dodô da ilha Maurí
cio, encontrado pela última vez no início 
da década de 1680 e quase certamente 
extinto antes de 1690. 

Os volumosos dodôs pesavam mais 
de vinte quilos. Uma plumagem cinza
-azulada cobria seu corpo quadrado e de 
pernas curtas, em cujo topo se alojava 
uma cabeça avantajada, sem penas, com 
um bico grande de ponta bem recurvada. 
As asas eram pequenas e, ao que tudo 
indica, inúteis (pelo menos no que .diz res
peito a qualquer forma de voa). Os dodôs 
punham apenas um ovo de cada vez, em 
ninhos construídos no chão. 

Que presa poderia revelar-se mais fácil 
do que um pesado pombo gigante inca
paz de voar? Ainda assim, provavelmente 
não foi a captura para o consumo pelo ho
mem o que selou o destino do dodô, pois 
sua extinção ocorreu sobretudo pelos efei
tos indiretos da perturbação humana. Os 
primeiros navegadores trouxeram porcos 
e macacos para as ilhas Mascarenhas, e 
ambos se multiplicaram de maneira pro
digiosa. Ao que tudo indica, as duas es
pécies se regalaram com os ovos do dodô, 
alcançados com facilidade nos ninhos des
protegidos no chão - e muitos naturalistas 
atribuem um número maior de mortes 
à chegada desses animais do que à ação 
humana direta. De todo modo, passados 
os primeiros anos da década de 1680, nin
guém jamais voltou a ver um dodô vivo na 
ilha Maurício. Em 1693, o explorador fran
cês Leguat, que passou vários meses no lo

cai, empenhou-se na procura dos dodôs e 
não encontrou nenhum. 

(Extraído de Stephen Jay Gould. "O 
Dodõ na corrida de comitê", A montanha 
de moluscos de Leonardo da Vinci. São 
Paulo, Cia. das Letras, 2003, pp. 286-8) 
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27. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/RN 2011 - FCC) Estão empregados no 
texto com idêntica regência os verbos grifa
dosem: 

a) Os dodôs punham ... (2" parágrafo) /. .. sua 
extinção ~ ... (último parágrafo) 

b) ... muitas espécies de pássaros desaparece
.@!!l ... (1" parágrafo) lOs primeiros navega
dores trouxeram ... (último parágrafo) 

c) Uma plumagem cinza-azulada cobria ... (2" 
parágrafo) /. .. e não encontrou nenhum. 
(último parágrafo) 

d) Os volumosos dodôs pesavam ... (2" pará
grafo) /. .. não foi a captura ... (último pará
grafo) 

e) ... a tataravó de todas as extinções também 
ocorreu ... (1' parágrafo) /. .. e muitos natura
listas atribuem ... (último parágrafo) 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "C": correta - cobria: ver
bo transitivo direto, seu corpo: objeto direto; 
encontrou: verbo transitivo direto, nenhum: 
objeto direto. 

Alternativa "a" - verbo transitivo direto e 
intransitivo. 

Alternativa "b" - intransitivo e verbo 
transitivo direto. 

Alternativa "d" - intransitivo e verbo de 
ligação. 

Alternativa "e" - intransitivo e verbo 
transitivo direto e indireto. 

28. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Área Judiciária - TRE/SC/2011) Assinale 
a alternativa em que, de acordo com norma 
culta padrão, a regência verbal NÃO esteja 
correta: 

a) Eles não batem mais de porta em porta. 

b) Ao chegar no último. 

c) A cada criança, repete, cioso. 

d) ... oferece um bônus aos cliente? 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - quem chega, 
chega 11 e não ~. Questão muito fácil! 

Alternativa "a" - Correta: porta em porta. 
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Alternativa "c" - Repete: intransitivo. 

Alternativa "d" - Oferece algo a alguém. 

29. (Fundação Carlos Chagas - Analista Ju
diciário - Área Judiciária - TRE IT0/2011) 

... para a preservação das espécies e das áreas 
em que elas se encontram. (último parágrafo). 
A expressão pronominal grifada acima preen
che corretamente a lacuna da frase: 

a) O número de espécies de um bioma ga
rante a matéria genética ...... dispõem os 
pesquisadores para estudos nas mais di
versas áreas do conhecimento. 

b) Material genético disponível para estudos 
mais aprofundados na área da saúde hu
mana é tudo aquilo ...... possam sonhar os 
cientistas. 

c) Justifica-se uma preocupação maior com 
a sustentabilidade do planeta, tendo em 
vista ...... se acelera o ritmo da degradação 
de diversos biomas. 

d) As inúmeras espécies que constituem os 
biomas oferecem material de estudo ...... 
se fundamentam os cientistas para desco
brir a cura de doenças. 

e) É necessário ampliar o conhecimento so
bre a importância da biodiversidade para 
a vida no planeta, ...... se amplie o campo 
das pesquisas genéticas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta - Os cientistas 
se fundamentam ~ material de estudo = EM 
QUE 

-" Alternativa "a" - Os pesquisadores dis-
põem da matéria genética = DE QUE 

Alternativa "b" - Os cientistas possam 
sonhar ~ aquilo = COM QUE 

Alternativa "c" ... tendo em vista QUE se 
acelera o ritmo = tendo em vista isto. O QUE é 
conjunção integrante. 

Alternativa "e" - É necessário ampliar o 
conhecimento sobre a importância da biodi
versidade para a vida no planeta, para que se 
amplie o campo das pesquisas genéticas. A 
oração indica finalidade (subordinada adver
bial). 



CAPÍTULO 8 

CRASE 
1. Introdução· 2. Regra geral· 3. Casos em que sempre haverá crase· 4. Diante de nomes de lugar· 5. 
Diante de pronome demonstrativo' 6. Com pronome relativo· 7. Com pronome demonstrativo· 8. 
Antes da palavra distância' 9. Crase facultativa· 10. Não se usa crase· 11. Exercícios· 12. Questões 
comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
A palavra crase origina-se do grego krasis e significa fusão, junção, mistura. Ocorre com 

vogais idênticas e o primeiro a sempre será uma preposição. 

A ruRMA DO PORTUGUÊS em ... No mesmo descompasso 

Argumento: R3fJe! Lewln ! Arte: Rafaei Le'lIln I 
Fonte: http://turmadoportugues.blogspot.com.br/ 
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2. REGRA GERAL 
Haverá crase quando o termo regente exigir a preposição a e o tremo regido admitir o 

artigo a ou as. 

Referi-me 
':' " 

à autora. 

Referi-me a (preposição) + a (artigo) = à 

Ficou insensível à dor. 
~'-! 

Insensível a algo (preposição) + a (artigo) = à 

Chegamos às sete horas. 

Chegamos a (preposição) + as (artigo) = às 

Dica: Nos casos mencionados, basta trocar a o regido por um masculino correlato, ou seja, 
que pertença à mesma classe gramatical. Se obtiver a combinação ao (preposição a + artigo 
o), haverá crase. 

Referi-me à autora, (substantivo feminino) 

ao autor. (substantivo masculino) = à 

Ficou insensível à dor. (substantivo feminino) 

ao sofrimento. (substantivo masculino) = à ' 

Chegamos às sete horas. (numeral indicando hora) 

ao meio-dia. (substitua por !lIeio~dia)= às 

3. CASOS EM QUE SEMPRE HAVERÁ CRASE 

Diante de palavras femininas 
- Substitua sempre por uma masculina 

• Sou grata à aluna. • Sou grata ao aluno. 

• Álcool é prejudicial à saúde. • Álcool é prejudicial ao organismo. 

• Este texto é posterior à invenção do conto. • Este texto é posterior ao problema do conto. 

Diante da palavra moda = à moda de 
(mesmo que a expressão moda de fique subentendida) 

• O jogador fez um gol à (moda de) Romarinho. 

• Usava sapatos à (moda de) Luís XV. 

Na indicação de horas 

• Acordamos às seis horas. = ao meio-dia 

• Elas chegaram às dez horas. = ao meio-dia 

• Foram dormir à meia-noite. = ao meio-dia 
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Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas 
formadas por palavras femininas. 

• à tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, 

• à noite, às claras, às escondidas, à força, 

• à vontade, à beça, à larga, à escuta, às avessas, à revelia, à exceção de, à imitação de, à esquerda, às 

turras, às vezes, à chave, 

• à direita, à procura, à deriva, à toa, à luz, 

• à sombra de, à frente de, à proporção que, 

• à semelhança de, às ordens, à beira de 

4. DIANTE DE NOMES DE LUGAR 

Substitua o termo regente por um verbo que peça a preposição de. 

Resultando na contração da significa que esse nome de lugar aceita o artigo e haverá 

crase. 

Vou à França. = Vim da França. 

Cheguei à Grécia. = Vim da Grécia. 

Retornarei à Itália. = Vim da Itália. 

Observação: Se especificar o nome do iugar, haverá crase. 

Retornarei à São Paulo dos bandeirantes. = Vim da São Paulo dos bandeirantes. 

Irei à Salvador de Jorge Amado. = Vim da Salvador de Jorge Amado. 

5. DIANTE DE PRONOME DEMONSTRATIVO 

Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. 

Refiro-me 

Dediquei 

Dediquei algo 

a aquele 

Preposição a + pronome demonstl'ativo aquele = àquele 

'a aquele 

a alguém 

Preposição a + pronome demonstrativo aquele = à alguém 

~"~;' ~j:" ·'ylt,í/<::\~;'::?V::~~'~2:?:~;~~~~~; 
Se.o termo regente l'Iao .! r'·, 

pedir ímiposiçã~\:tíy!;i 
(",:," " ;,' o,t>,i(.<~:,«.y,"":\:~ :";:,, 

livro 

aluno o meu livro. 
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6. COM PRONOME RELATIVO 

Dependerá da regência do 
verbo - se exige ou não a 
preposição -, mas trabalha
remos com dicas para que 
não ocorra erro. 

A apostila ~ qual me referi. 

1. O relativo retoma um substantivo feminino (apostila); 

2. Substitua-o por um substantivo masculino: ~ ao qual me referi. 

Resultou em ao, há crase. 

A sessão à qual assisti foi muito rápida. 

1. O relativo retoma um substantivo feminino (sessão); 

"" 2. Substitua-o por um substantivo masculino: O filme ao qual assisti. 

Resultou em ao, há crase. 

Não resultando em ao, não A propaganda a qual vi. 

há crase. = O filme o qual vi. 

Algumas gramáticas alegam 
não haver o acento indica
tivo de crase antes do que, 
mas há exceção e é pedido 
em concursos (comparação 
que está ligada ao pronome 
demonstrativo - estudare
mos abaiXO). 

Não há crase anteposta a 
quem e cujo por repelirem 
o artigo. Em caso de dúvida, 
substitua. 

Sua caneta é igual à que comprei. 

1. O relativo retoma um substantivo feminino (canet,,); 

2. Substitua-o por um substantivo masculino: Seu lápis é igual ao que 
comprei. 

Resultou em ao, há crase. 

A mulher a quem obedeço. = O homem a quem obedeço. 

A autora a cuja obra me referi. = A autora a cujo livro me referi. 

*0 a que acompanha o relativo cujo é preposição e não artigo: refiro-me 
à obra. 

7. COM PRONOME DEMONSTRATIVO 

Façamos, mais uma vez a substituição. 

= Sua ideia é ligada àquela. 
Sua ideia é ligada à de seus professores. 

= Seu dever é ligado ao de seus professores. 

8. ANTES DA PALAVRA DISTÂNCIA 

Se especificada, A rua fica à distância de 50 Km daqui. I = Determina-se a distância. . 
haverá crase. Fiquem à distância de 100 metros do palco. = A palavra distância está especificada. 

~!!! especificar 
Ficaram a distância. 

Ensinou a distância. = !2!!! crase. 
Foi reconhecido a distância. 

Observação: para evitar ambiguidade, pode-se usar a crase. Ensinou à distância. Ela o curou à distância. 

., 
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9. CRASE FACULTATIVA 

Diante de nomes Enviei o e-mail a Fernanda. Facultativo porque o artigo pode ou não 
próprios femininos Enviei o e-mail à Fernanda. acompanhar o nome próprio. 

, 

Diante de pronome Referi-me a sua ideia. Facultativo porque o artigo pode ou não 
possessivo feminino Referi-me à sua ideia. acompanhar o pronome possessivo. 

Fui até a esquina. 

Fui até à esquina. 
Após preposição até 

O curso vai até as oito horas. 

O curso vai até às oito horas. 

10. NÃO SE USA CRASE 

Diante de Fizeram o teste a lápis. 
substantivos 
masculinos, Comprei o carro a prazo. 

... , .... 

Diante de>:' Estavam a estudar. 

verbos·r~ii· Nada tem a dizer. 

Fez referéncia a Vossa Excelência. 

Diante de ' ... Peço a Vossa Senhoria que entenda. 
pronomes ~das 
expressões' de Exceção: diante de pronomes de tratamento que se referem à mulher: senhora, 

tratamento , .. 
'. 1~: <j~'~,)7;> 

dona, senhorita e madame. Entregou o livro à senhorita (à madame) (à senhora) 
,,'P 

(à dona) 

óiante:Cle:' ;í 
Chegou a cinquenta o número de aprovados. 

numerais 
cardh'lais. Daqui a duas semanas será a avaliação. 

,,' .. 
Não vou a festas. 

Singular + plural 
Não se pode usar crase porque o a é apenas uma preposição. 

Entre palavras 
repetidas Ficaram frente a frente. 

dentro do Exceção: em palavras que façam parte de complemento verbal (objeto indireto) = 
adjunto Prefere guerra à guerra. 

adverbial 
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11. EXERCÍCIO 

01. Foi ____ Brasília aprender ____ a r t e s 

políticas, mas retornou ____ terra natal sem 

grandes conhecimentos. 

a) a - as - à 

b) à - as-a 

c) a - às - à 

d) a - as - a 

e) à - às - à 

02. Use o acento indicativo da crase, quando 
necessário, nas orações abaixo. 

a) Não vai a festas nem a reuniões. 

b) Chegamos a universidade as oito horas. 

03. Preencha os espaços vazios com a ou as, 

marcando ou não com o acento grave, indi
cador de crase. 

"Eu já conhecia _____ fazenda, por isso fui 

_____ cidade apreciar _____ praças onde 

fiz referências _____ V. S· e não _____ Sr., 

que o acompanha." 

04. Assinale a alternativa que preenche ade

quadamente as lacunas do texto. 

"Chegar cedo _____ repartição. Lá ____ _ 

de estar outra vez o Horácio conversan-

dO _____ uma das portas com Clementi-
no./I 

a) A - há - a 

b) A - há - à 

c) A - há - a 

d) A-a -a 

e) A-a-à 

05. Assinale a alternativa em que há uso in
correto do sinal da crase. 

a) Toda essa situação se deve à insta bilida
de da taxa de inflação. 

b) Referindc-se à salários do último mês, 

comentou a inviabilidade de se manter 

aquele número de funcionários na em
presa. 

c) Não é à toa que amealhou o dinheiro que 
tem. 

d) Em clima de grande emoção, chegou a 

tecer elogios inclusive àqueles que sem
pre o criticaram. 

e) Devemos incentivá-los a dar continuida

de à sua tarefa de informar a verdade so
bre a situação do país. 

06. Ainda ___ pouco, o professor referia-

-se ___ questões interligadas _____ prática 
de ensino. 

a) a-à-a 

b) há - à - à 

c) à-à-à 

d) há - a - à 

e) a-a-a 

07. Assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego da crase. 

'a) Com certeza, o cigarro e o álcool são pre
judiciais à saúde da boca. 

b) A mucosa bucal, exposta à agentes can
cerígenos, pode ser lesada. 

c) A displasia degrau intenso pode evoluir e 
chegar à um carcinoma. 

d) As pessoas devem começar à se preocu
par com a saúde bucal. 

e) A má higienização da boca pode levar à 
lesões graves. 

08. Dirigi-me ____ essa professora a fim de 

colocar-me ____ disposição para o trabalho 
planejado ____ tanto tempo. 

a) a, a, a 

b) à, à, a 

c) à, a, há 

d) a, à, à 

e) a, à, há 
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09. O pacote inicia uma reforma agrária ___ _ 

pressas. __ partir de 18 de dezembro, deve-

-se provar ____ que governam o país que as 

terra~ são produtivas. Não há restrição ao re-

gistro de novas empresas, exceção feita __ _ 

de capital estrangeiro. 

a) as - A - aqueles - às 

b) as - A - àqueles - as 

c) às - A - àqueles - as 

d) às - A - àqueles - às 

e) às - A - aqueles - às 

2 

3 

4 

Foi. .. Brasília aprender. .. artes políticas, 
mas retornou ... terra natal sem grandes 
conhecimentos. 

VOLTOU DE= A 

APRENDER OS TESTES = AS 

TERRA NATAL = À 

R:A 

a) Não vai a festas nem a reuniões. 

- SINGULAR + PLURAL = SEM CRASE 

b) Chegamos à universidade às oito ho
ras. 

- ... AO banco AO meio- dia 

"Eu já conhecia A fazenda, por isso fui À 
cidade apreciar AS praças onde fiz referên
cias AV. S' e não À Sr', que o acompanha:' 

O sítio = A 

AOrancho=À 

OS museus = A 

A Vossa Senhoria = A 

AO Senhor =À 

ANTES DE PRONOME DE TRATAMENTO, 
s6 HAVERÁ CRASE ANTES DE SENHORA, 
DONA, SENHORITA E MADAME. 

"Chegar cedo À repartição. Lá HÁ de estar 
outra vez o Horácio conversando A uma 
das portas com Clementino." 

AO escritório = À 

HÁ de estar = estará 

A um dos portões = A 

R:A 

b) Referindo-se à salários do último mês, 
comentou a inviabilidade de se manter 
aquele número de funcionários na em-

5 presa. 

6 

7 

8 

9 

NAo SE USA CRASE ANTES DE PALA
VRA MASCULINA! 

Ainda ... pouco, o professor referia-se ... 
questões interligadas ... prática de ensino. 

HÁ pouco = TEMPO DECORRIDO 

A QUESTÕES = A PLANOS 

À PRATICA AO ESTUDO 

R:D 

A) 

B) não usamos crase diante de palavras 
masculinas 

C) não usamos crase diante de palavras 
masculinas 

D) não usamos crase diante de pronomes 
(cuidado com o possessivo, pois é fa
cultativa a crase) 

E) não usamos crase diante de palavras 
no plural ("levar às lesões" estaria cor
reto) 

E) Dirigi-me a esse professor = a 

colocar-me à disposição = locução adver
bial o trabalho planejado há tanto tempo 
= no passado tem sempre uma coisinha a 
mais. É o H 

Tempo futuro = a 

D) As pressas = locução adverbial 

A partir = verbo: sem crase 

Provar àquele governo = AO GOVERNO 

Não há restrição ao registro de novas em
presas, exceção feita à de capital estran
geiro. 

Não há restrição ao registro de novos pos
tos, exceção feita ao de capital estrangei
ro. 
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12. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Area Ad
ministrativa - TRT 19/2014) ... que podem 
representar uma das principais ameaças à 
conservação do ecossistema ... 

O sinal indicativo de crase deverá perma
necer, como no exemplo acima, caso o 
segmento grifado seja substituído por:' 

a) cada componente da biodiversidade. 

b) alguma das espécies ameaçadas. 

c) qualquer ser vivo da floresta. 

d) respeito das condições do ambiente. 

e) recente pesquisa de medicamentos. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" 

Nota da autora: Há duas maneiras de re
solver, escolha a mais fácil. 

1. Regência: se há ameaças, há ameaças 
a algo (a preposição ê. foi exigida) + artigo 
definido feminino singular ê. que acompanha 
o substantivo feminino singular conservação. 

Preposição + artigo = à; 

2. Substituição por palavra masculina 
que pertença à classe gramatical idêntica: 
principais ameaças ao 120der (substantivo 
masculino qualquer). Resultou em ao, há cra
se. 

Alternativa "a" - Não se usa crase antes 
de pronome indefinido e nem antes de pala
vra masculina (componente). 

Alternativa "b" - Não se usa crase antes 
de pronome indefinido. Substitua para ter 
certeza: ameaças a algum c!<?.2..b_'?.n.l~ns. 

Alternativa "c" - Não se usa crase antes 
de pronome indefinido e nem antes de pala
vra masculina (ser). 

Alternativa "d" - Não se usa crase antes 
de palavra masculina (respeito). 

02. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário 
Municipal - Campinas/SP) Assinale a 

alternativa correta em relação à ocorrência 
ou não de cr.ase. 

a} O investidor assistiu, desolado, a queda 
de suas ações. 

b) Os preços aumentaram muito devido à 
inflação. 

c) Clarice fez referências à esta Lei. 

d} Pedro estava disposto à trabalhar com 
afinco. 

e) Réu e vítima estavam frente à frente. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Subs
titua a palavra feminina por uma da mesma 
classe gramatical, se resultar em AO ou em 
AOS, haverá crase. Fácil, não é? 

Os preços aumentaram devido ao con
sumo (substantivo masculino). Resultou 
em AO = crase. 

Atenção: não precisa manter o sentido 
da frase. É apenas um macete para não errar 
crase. 

Alternativa "a" - assistiu ao filme = à 
queda. 

Alternativa "c" - fez referência a este 
processo = a esta lei. Sem AO, sem crase. 
Regra: não se usa crase antes de pronome 
demonstrativo. 

Cuidado: usa-se crase no pronome de
monstrativo (aquele(a)) = Entregou o livro 
àquele aluno = ao aluno. 

Alternativa "d" - Não se usa crase antes 
de verbo = a trabalhar. 

Alternativa "e" - Não se usa crase entre 
palavras repetidas que façam parte de locu
ção adverbial. Se possuírem função de com
plemento verbal, haverá crase: prefiro guerra 
à guerra = prefiro algo A algo. 

03. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) As
sinale a opção que preenche as lacunas do 
texto de forma gramaticalmente correta e 
textualmente coerente. 

Sem __ 1 __ pujança econômica de outro
ra, __ 2 __ Europa registra nos últimos 
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tempos o fortalecimento de pressões 
xenófobas e anti-imigração. Após __ 3 __ 
crise global, iniciada em 2008, e o conse
quente aumento dos índices de desem
prego no continente, grupos de extrema
direita conquistaram níveis inéditos de 
participação nos Parlamentos nacionais 
da Suécia e da Grécia. Não satisfeitos em 
exercer __ 4 __ representação política, 
tais agremiações têm protagonizado la
mentáveis episódios de agressão __ 5 __ 

minorias de outras nacionalidades. 

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 
12/02/2014.) 

1 :,2<" 
'".' 3 

::,4 :, 5 

'i::*~(;:" à a à a as 

>j)) a a a a às 

i,(~}( a à a à as 

d) a a à a às 

e) à à a à as 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Trabalhemos por elimi
nação e com dicas de substituição do termo 
feminino por um masculino da mesma classe 
gramatical. 

Sem a pujança econômica = sem o valor 
econômico. Não resultou em ao, não há 
crase. Eliminadas alternativas a e e. 

- a Europa registra = o artigo definido fe
minino é adjunto adnominal do sujeito 
e não pode haver crase no sujeito, aliás, 
não há preposição no sujeito. Caso queira 
substituir, vamos lá: o país registra. Elimi
nada c. 

Após a crise global = após o perigo glo
bal: sem crase, sem combinação de pre
posição e artigo (ao). Eliminada alternati
va d e chegamos à resposta. 

CRASE 

exercer a representação: o verbo é tran
sitivo direto, mas vamos substituir para 
facilitar = exercer o fato. Sem ao = sem 
crase. 

agressão às minorias = agressão ~ 
adultos. Resultou em ao = crase! Quanto 
à regência: se há agressão, há agressão a 
alguém. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) A Constituição de 7988 faz re
ferência expressa ao Ministério Públi
ca no capítulo Das Funções Essenciais 
à Justiça. Define as funções institucio
nais, as garantias e as vedações de 
seus membros. Isso deu evidência ~ 
instituição, tornando-a uma espécie 
de ouvidoria da sociedade brasileira. 

Internet: <www.mpu.mp.br> 
(com adaptações). 

04. (Cespe - Técnico - MPU/2013) O empre
go do sinal indicativo de crase é obrigatório, 
dadas a regência da forma verbal "deu", que 
exige complemento preposicionado, e a pre
sença do artigo definido feminino a, que an
tecede o substantivo "instituição". 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁRIOS· , ~, :~ 

Certo 

Nota da autora: Questão de crase e re
gência. 

O verbo dar, no contexto, é transitivo di
reto e indireto: deu algo (ev:dência) a algo (à 
instituição) = complemento preposicionado 
+ artigo definido a: crase. Substituindo por 
palavra masculina da mesma classe gra
matical, resulta em ao, isto é, há crase: deu 
evidência ~ instituição = deu evidência ao 
poder. 

05. (FCC - Técnico Judiciário - Area Ad
ministrativa - TRT 12/2013) Talvez tivesse 
qualquer coisa de bicho, esse homem sen
sível à beleza fugaz deste mundo. 
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A crase empregada acima pode ser cor
retamente mantida caso, sem qualquer 
outra alteração da frase, o segmento su
blinhado seja substituído por: 

a) muitas fcrmas belas e efêmeras. 

b) toda sorte de formas belas e fugazes. 

c) determinada categoria de beleza. 

d) efêmera .;)raciosidade das formas. 

e) tudo o que é fugazmente formoso. 

Alternativa correta: letra "d" - Sensível 
a algo = à celeza: ao ritmo; sensível à efê
mera graciosidade das formas = sensível ao 
efêmero poter. 

Alternativa "a" - sensível a muitas: não 
se usa crase antes de pronome indefinido e 
nem em palêvra plural seguida de singular (a 
mUitas). 

Alternativa "b" - sensível a toda sorte: 
não se usa crase antes de pronome indefini
do. 

Alternativa "c" - sensível a determinada 
categoria = sensível a determinado poder. 
Sem ao antes da palavra masculina = sem 
crase. 

Alternativa "e" - sensível a tudo: não se 
usa crase antes de pronome indefinido. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. ) São questões que a justiça 
trabalhista está aprendendo a con
temporizar, já que influenciam a 
convivêrcia no ambiente de trabalho 
e dizem respeito ~ saúde do trabalha
dor. ( ... ) 

Tecnologias de controle criam no
vas situações de dano moral. Internet: 

<www.tst.jus.br>(comadaptações). 

06. (Cespe - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 1712013) É facultativo o 
emprego do sinal indicativo de crase na ex
pressão "respeito à saúde do trabalhador", de 

modo que sua supressão não prejudicaria a 
correção gramatical do texto. 

( ) Certo () Errado 

:::~;::~";,:·::t~·J;:gM~Ef~iiQr: . 
Errado - Primeira opção: regência = se 

há respeito, há respeito a algo; a preposição 
a foi exigida pelo substantivo (regente) res
peito + o artigo definido feminino que pode 
acompanhar o substantivo saúde resulta em 
acento indicativo de crase. 

Segunda opção: substituir o termo femi
nino por um masculino da mesma classe gra
matical: respeito ao corpo. Resultou em ao, 
há crase. As duas opções de raciocínio dei
xam claro que é obrigatório o uso da crase. 

07. (FCC - Analista Judiciário - Psicolo
gia - TRT 1212013) No trabalho em equipe, 
respeito ________ diretrizes é essencial, 
mas muitos profissionais decidem ignorar 
_______ regras e tomam decisões de acor
do com o que acham melhor. A resistência 
em aceitar regras geralmente está ligada 
______ adoção de novos procedimentos e 
sistemas. 

(Adaptado de: revistaalfa.abril.com.br) 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, na ordem dada: 

a) às - as - à 

b) as -as - à 

c) as - às - à 

d) às - às - a 

e) as - às - a 

cCO'MENTARIOS 
,:.",,~::; "" u.:"','"b~;;k_"./'·l>-~".w<,~""._.,"-,<" "'< 

Alternativa correta: letra "a" 

Nota da autora: Vamos trabalhar por eli-
minação e substituição. 

respeito às diretrizes é essencial: 1. Pela 
regência: respeito a algo + artigo defini
do feminino singular = crase; 2. Por subs
tituição: respeito aos diretores (substan
tivo masculino plural) = resultou em aos, 
há crase. Eliminadas alternativas b, c e e. 
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ignorar é verbo transitivo direto: ignorar 
algo e não exige preposição = sem cra
se; ignorar os termos = sem crase porque 
não resultou em ao. Eliminada d e chega
mos à resposta. 

está ligada à adoção: 1. Pede a preposi
ção a + artigo definido feminino singular 
= crase; 2. Ligada ao homem = resultou 
em ao, há crase. 

08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SPI2013) Assinale a alternativa que 
completa as lacunas do trecho a seguir, em
pregando o sinal indicativo de crase de acor
do com a norma-padrão. 

Não nos sujeitamos _____ corrupção; 
tampouco cederemos espaço _____ ne-
nhuma ação que se proponha _____ _ 
prejudicar nossas instituições. 

a) à - à - à 

b) a - à - à 

c) à - a - a 

d) à -à-a 

e) a - a - à 

['~.~,'T!:.·~t~~i:7~~Ç2M~~!ÁRyÕ~···:··· 

Alternativa "c": correta - Basta traba
lhar por substituição do termo feminino por 
um masculino que pertença à mesma classe 
gramatical. Resultando em ao, haverá crase. 

Não nos sujeitamos ao corrupto = à cor
rupção. Eliminadas alternativas b e e. 

cederemos espaço a nenhum = a nenhu
ma. Não há crase antes de pronome inde
finido e não resultou em ao. Eliminadas 
a e d. Chegamos à resposta sem preen
chermos o terceiro espaço. Perfeito, não 
é? 

proponha a prejudicar = não há crase an
tes de verbo. 

09. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SPI2012) No Brasil, as discussões 
sobre drogas parecem limitar-se ______ as-
pectos jurídicos ou policiais. É como se suas 

únicas consequências estivessem em legalis
mos, tecnicalidades e estatísticas criminais. 
Raro ler _________ respeito envolvendo 
questões de saúde pública como programas 
de esclarecimento e prevenção, de tratamen
to para dependentes e de reintegração des-
ses ___ vida. Quantos de nós sabemos 
o nome de um médico ou clínica 
quem tentar encaminhar um drogado da 
nossa própria família? 

(Ruy Castro, Da nossa própria família. Fo
lha de S.Paulo, 17.09.2012. Adaptado) 

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

a) aos ... à .... a .... a 

b) aos ... a ... à ... a 

c) a ... a ... a ... a 

d) a ... a ... à ... à 

e) à ... à ... à ... à 

COMENTÁRios 

Alternativa "b": correta 

Limitar-se a algo: a ou aos. 

a respeito: não se usa crase antes de pala
vra masculina. Eliminadas a e e. 

reintegração desses à vida = ao mundo. 
Eliminadas c e d. 

- a quem = não se usa crase antes dos pro
nomes relativos quem e cujo por não ad
mitirem artigo. 

10. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio.r TJ-SPI2011) Assinale a alternativa que 
completa, correta e respectivamente, as lacu
nas das frases. 

______ situações insustentáveis do li
xo na capital. Esse problema chega 
_____ autoridades que deverão tomar 
________ providências cabíveis. 

a) As ... as ... as 

b) Há ... às ... as 

c) Há ... as ... às 

d) Às ... as ... às 

e) As... hás ... as 
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COMENTÁRIOS
C 

Alternativa "b": correta 

Há situações = existem situações. O ver
bo haver é impessoal e deve permanecer 
no singular. Eliminadas a, de e. 

Chega às autoridades = chega aos juízes. 
Substituiu por substantivo masculino e 
resultou em ao = crase. Eliminada c. 

deverão tomar as providências = os c~i
dados. 

11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2011) Assinale a alternativa cor
reta quanto ao uso do acento indicativo da 
crase. 

a} Os catadores andam à pé e coletam lixo 
reciclável pelas ruas da cidade. 

b} O lixo reciclável é destinado à aterros sa
nitários em municípios vizinhos. 

c} Os especialistas estão à procura de solu
ções para o tratamento do lixo. 

d} A prefeitura tem muito à fazer antes de 
implantar a coleta seletiva do lixo. 

e} A notícia do lixo em São Paulo chegou à 
Vossa Excelência pelo jornal. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta- à procura de 
é locução, por isso há crase e pelo fato e ser 
formada por palavra feminina, claro. 

Dica: Cuidado para não confundir com a 
procurar por, pois não há crase antes de ver
bo, embora a expressão seja, também, uma 
locução. 

Alternativa "a" - Palavra masculina: não 
há crase. 

Alternativa "b" - Palavra masculina: não 
há crase. 

Alternativa "d" - Não se usa crase antes 
de verbos; 

Alternativa "e" - Não se usa crase antes 
de pronomes que repelem artigo. Admitem 
artigo apenas os pronomes de tratamento: 
Dona, Senhora, Senhorita e Madame. 

A respeito da organização das estru
turas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue os itens a seguir. 

Inalterado desde a redemocratização, 

o sistema político brasileiro está finalmen

te diante de uma oportunidade concreta 

de mudanças, principalmente em relação 

a aspectos que dão margem a uma série 

de deformações e estimulam a corrupção 

já a partir do período de campanha eleito

ral. Se as restrições históricas às transfor

mações não prevalecerem, a Câmara dos 

Deputados deverá dar início ao debate so

bre uma série de inovações com chance de 

valerem já para as próximas eleições. ( ... ) 

Zero Hora, 8/4/2013. 

12. (Cespe - Técnico - Administração -

MPU/2013) Mantém-se a correção gramati
cal do texto ao se substituir o trecho "a uma 
série" por à uma série, dado o caráter faculta

tivo do emprego do sinal indicativo de crase 
nesse caso. 

( ) Certo ( ) Errado 

,COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - em uma série, há 

artigo indefinido e isso impossibilita o uso 
de crase. Para não decorar regras, substitua 

o vocábulo feminino por uma masculino que 

pertença à mesma classe gramatical, se resul

tar em ao, há crase. 

dão margem a uma série de deformações 
= dão margem a um tópico de deforma
ções: sem crase. 

13. (Cesp'e - Técnico - Administração -
MPU/2013) O emprego do sinal indic'ativo 

de crase em "às transformações" justifica-se 
porque o termo "restrições" exige comple

mento regido pela preposição a e a palavra 

"transformações" está precedida de artigo 
definido feminino no plural. 

( ) Certo ( ) Errado 
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COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Se as restrições his
tóricas às transformações não prevalecerem 
= Se as restrições a algo. Substitua para ter 
certeza da regência: Se as restrições históri

cas 90S fatos não prevalecerem. 

A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 

( .. .) Quando o escravo vai ª labu

tE., o outro voa às alturas, enojado. A 
noite, nesse momento calmo em que 

o isolamento e o silêncio nos inte

gram, os dois irmãos se encontram e 
confabulam ou filosofam. 

José Bento Monteiro Lobato. Lite

ratura do minare te. São Paulo: Globo, 

2008, p. 265 (com adaptações). 

14. (Cespe - Analista do MPU/2013) O em
prego do sinal indicativo de crase é faculta
tivo em "à labuta" e "às alturas"; por isso, sua 
omissão não traria prejuízo para correção 
gramatical do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Vamos substituir 
as palavras femininas por masculinas perten

centes à mesma classe gramatical? 

Quando o escravo vai à labuta = vai ao 
labor: com crase porque na forma mascu
lina há preposição a + artigo o. Resultou 
em AO, crase! 

o outro voa às alturas = voa aos ares: com 

crase. 

Poderia, também, simplesmente pensar 
que as expressões são adverbiais compostas 
por palavras femininas. A omissão traria pre

juízo. 

A respeito da organização das estru
turas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

CRASE 

( .. .) Quando são presos, os criminosos 
respondem geralmente por estelionato, 
cuja pena máxima é de cinco anos de ca

deia. Se fossem condenados por assalto 

a banco, eles poderiam ser punidos com 

até quinze anos de prisão. Por causa des

sas vantagens, há de 100 a 150 quadrilhas 

virtuais em atividade no país. Para rever
ter esse quadro, a Federação Brasileira de 

Bancos tenta convencer o Congresso Na

cional a criar uma legislação específica pa
ra punir os delitos eletrõnicos, semelhante 

àquela adotada há nove anos pela União 

Europeia. 

André Vargas. Assalto.com.br, In: Veja, 

24/11/2010 (com adaptações). 

15. (Delegado de Policia - ES/2011 - CES
PE) O uso do acento grave no pronome 
"àquela" é obrigatório. b 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

, Resposta: (CERTO) - Em questões de 
crase, trabalharemos por substituições. Mes
mo se tratando da crase no pronome de
monstrativo, para evitar erro. 

Criar uma legislação semelhante àquela 
= semelhante ao texto. Re5ultou em ao = 
crase. 

Exemplo: Apesar de comumente con
fundidas, a admiração e a inveja não perten
cem ...... mesma categoria ce afetos, pois a 
última causa prejuízo ....... autoestima e leva, 
constantemente, ...... sensações de insatisfa
ção e angústia. 

a admiração e a inveja não pertencem à 
mesma categoria = ao mesmo conceito 
(substitua por qualquer substantivo mas
culino, resultou em AO = crase). Elimina
das alternativas!l e S .. 

causa prejuízo à auto estima = ao ego. 

leva, constantemente, a sensações = não 
se usa o acento indicativo de crase quan
do houver singular + plural. 



DUDA NOGUEIHA 468 
SINTAXE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por quê? Porque se trata apenas de uma 
preposição anteposta ao substantivo e não 
de artigo 

16. (Procurador do Município - Prefeitura 
Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) No tre
cho "mas também em relação à proteção de 
seus bolsos", o acento indicativo da crase foi 
empregado corretamente. Das alterações fei
tas abaixo na redação da frase acima, aquela 
em que está INCORRETO o emprego do acen
to indicativo da crase é: 

a) mas também em relação à sua proteção e 
à de seus bolsos; 

b) mas também em relação àquela prote
ção que é necessária à seus bolsos; 

c) mas também em relação à mesma prote
ção de qt.:e seus bolsos necessitam; 

d) mas também em relação à proteção se
gura que seus bolsos solicitam; 

e) mas também em relação à igual proteção 
de seus bolsos e à que diz respeito ao 
COe. 

COMENTAÍuos 

Alternativa "b": correta - Não se usa 
crase antes de palavra masculina. 

Vamos trabalhar com substituição da 
palavra feminina por palavra masculina (per
tencente à mesma classe gramatical) para fa
cilitar. Resultando em ao, haverá crase. 

Alternativa "a" - o acento indicativo da 
crase foi empregado corretamente- à sua = 
ao seu. 

Alternativa "c" - o acento indicativo da 
crase foi empregado corretamente- à mesma 
=ao mesmo. 

Alternativa "d" - o acento indicativo da 
crase foi empregado corretamente - à prote
ção = ao terror. 

Alternativa "e" - o acento indicativo da 
crase foi empregado corretamente - à igual 
proteção = ao igual protetor. 

A respeito da organização das estru
turas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

( ... ) A capacidade refere-se às 
combinações alternativas de funcio

namentos a partir das quais uma pes
soa pode escolher. Assim, a noção de 
capacidade é essencialmente um re

gime de liberdade - o leque de opções 
que uma pessoa tem para decidir que 
tipo de vida levar. ( .. .) 

Amartya Sem. Desenvolvimento 
com opulência, ou com liberdade efe
tiva. In: Planeta, maio/2010, p. 75 (com 
adaptações). 

17. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2010 - CESPE) O acento gra
ve em "às combinações" indica aí a presença 
do artigo feminino antes do substantivo; mas 
seria igualmente correto omitir o artigo, ao 
retirar o acento grave e escrever as combina
ções. 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) 

Nota da autora: Eis um clássico exemplo 
de peguinha de CESPE. Se o termo posposto 
ao ~ for plural e o verbo anterior pedir a pre
posição i!" haverá crase. Basta substituir por 
uma palavra masculina pertencente à mes
ma classe gramatical (substantivo, no caso) 
= refere-se às combinações: refere-se ~ 
~. Resultando em i!..e, haverá crase. Por 
quê? Porque ocorre a combinação de prepo
sição + artigo. 

Se estivessem no singular, haveria crase 
também = refere-se à combinação: refere-se 
ao encontro. 

A informação do item acima está incorre
ta, pois de o artigo definido for retirado (an
tes do substantivo plural), obrigatoriamente 
teremos apenas uma preposição e esta não 
admite plural, ou seja, teríamos a seguinte 
construção: refere-se a combinações. 

Dica (desde que se faça a substituição) 

- Singular + plural = sem crase: refere-se a 
combinações = refere-se a encontros. 

- Singular + singular = com crase: refere-se 
à combinação = refere-se i!..e encontro. 
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Plural + plural = com crase: refere-se às 
combinações = refere-se ~ encontros. 

18. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) Leia o texto abaixo: 

Essa matriarca era de uma saúde ad

mirável e não mais se intrometia na dire

ção da casa. 

Tinha um pitinho pequenino de barro, 
feito __ capricho pelas pane/eiras do 

lugar. 

O fumo era preparado por Nhá-Bá, co

lhido nas hortas. 

Destaladas, murchas as folhas, eram 

entregues __ velha mãe que fazia a 

torção de forma especial, que só ela sabia 

fazer. ( .. .) 

Daquela avó emanava um cheiro in

definido e adocicado de folhas murchas 
__ que se misturavam fumo desfiado, 

cânfora e baunilha. 

(Cora Coralina. "Na Fazenda Paraíso", 

Op. cit., p.59) 

Preenchem corretamente as lacunas dos 
versos acima, na ordem dada: 

a) à - a - à 

b) a - à - a 

c) a-a-à 

d) à-à-a 

e) a-à-à 

COMENTKiuos 

Alternativa "b": correta - Trabalhando 
com substituição e por eliminação. Fácil, fácil. 

- feito a capricho: não se usa crase antes de 
palavra masculina. Eliminada alternativa 
a. 

eram entregues à velha mãe: entregues 
ao velho pai. Resultou em ao =·crase. Eli
minada alternativa c. 

- folhas murchas a que se misturavam: 
o pronome relativo retoma palavra 

feminina, mas está no plural = sem crase. 
Quando retomar palavra feminina, subs
titua por uma masculina: galhos murchos 
a que se misturavam. Não resultou em 
ao. 

Dica: se fosse o pronome relativo as 
quais, haveria crase. 

Folhas murchas às quais se misturavam 
= galhos murchos aos quais se misturavam. 

19. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) ... uma vez que as expressões 
vocais e faciais desses parentes evolutivos 
próximos são semelhantes às nossas próprias 
reações aos mesmos estímulos ... 

Sem que qualquer outra modificação se
ja feita na frase acima, o sinal indicativo 
de crase deverá ser mantido caso o seg
mento sublinhado seja substituído por: 

a) afiguram. 

b) parecem. 

c) correspondem. 

d) lembram. 

e) rememoram. 

COMENTAIUOS 

Alternativa "c": correta 

Nota da autora: Questão de crase e re
gência. 

Substituindo: são semelhantes às nossas 
próprias reações = são semelhantes aos nos
sos próprios objetivos. 

Alternativa c: correspondem às nossas 
próprias reações = correspondem aos nossos 
próprios objetivos. 

Alternativa "a" - Transitivo direto, não 
exige preposição = sem crase. 

Alternativa "b" - Verbo de ligação. 

Alternativa "d" - Transitivo direto, não 
exige preposição = sem crase. 

Alternativa "eu - Transitivo direto, não 
exige preposição = sem crase. 
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20. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 1812013) O sinal indicativo de 
crase está empregado corretamente na frase: 

a) As origens da poesia amorosa italiana ge
ram controvérsias; as opiniões diferem 
conforme se dá mais relevo à novidade do 
conteúdo ou à novidade da forma artística. 

b) No século XVI, a literatura italiana anteci
pou-se à todas as outras literaturas eur~
peias, criando novos gêneros e formasde 
expressão. 

c) Com os mestres de Dante, começa a 
poesia amorosa; Dante e Petrarca à con
tinuam e Boccaccio fornece a ela novo 
requinte psicológico. 

d) Com a enorme influência da literatura 
francesa medieval não pode ser compa
rada à da literatura italiana do século XVI. 

e) As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, 
comerciantes de lã, chegaram à conceder 
vultosos empréstimos à outras nações. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Às substitui-
ções e a algumas regras: 

As origens da poesia amorosa italiana 
geram = não há preposição no sujeito, ou 
seja, não há crase. 

as opiniões diferem = mesma regra men
cionada acima. 

conforme se dá mais relevo à novidade 
do conteúdo = ... se dá mais relevo ao no
vo: com crase. 

ou à novidade da forma artística = ou ao 
novo: crase. 

Perceba que houve paralelismo: con
forme se dá mais relevo à novidade do con
teúdo ou (se dá mais relevo) à novidade da 
forma artística. 

Alternativa "b" - a literatura italiana an
tecipou-se a todas as outras literaturas: não 
se usa crase antes de pronome indefinido. 

Alternativa "c" - Dante e Petrarca a con
tinuam = continuam algo. O a é pronome 
pessoal oblíquo e não pode receber o acento 
indicativo de crase. 

Alternativa "d" - Com a enorme influ
ência da literatura francesa medieval não 
pode ser comparada a da literatura italiana 
= houve inversão e termos implícitos. MUITO 
PERIGOSO O PERfODO! Ordem direta: A enor
me influência da literatura italiana não pode 
ser comparada com a enorme influência da 
literatura francesa. Sem crase por se tratar de 
sujeito. 

Alternativa "e" - chegaram a conceder 
vultosos empréstimos a outras nações = não 
se usa crase antes de verbo e antes de prono
me indefinido. 

21. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis-
trativa - TRT 912013) O acesso ___ redes 
sociais voltadas para a carreira pode ajudar 
o profissional _____ conseguir uma coloca-
ção no mercado de trabalho. Mas é preciso 
atenção ao se criar um perfil na internet, pois 
todo o conteúdo ali veiculado afetará positi-
va ou negativamente _____ imagem do pro-
fissional. 

Preenchem corretamente as lacunas do 
texto acima, na ordem dada: 

a) às - a - a 

b) as - à - a 

c) as - à - à 

d) às - a - à 

e) às - à - a 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Façamos a 
substituição por palavra masculina que per
tença a mesma classe gramatical: 

acesso às redes sociais = acesso aos seto
res. Resultou em ao, há crase, pois indica 
junção de artigo + preposição. Elimi.na
das alternativas b e c. 

a conseguir = não se usa o acento indica
tivo crase antes de verbo. Eliminada e. 

afetará positiva ou negativamente a ima
gem do profissional = afetará positiva ou 
negativamente o perfil. Sem ao, sem cra
se. 
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Em relação às ideias e estruturas lin
guísticas do trecho, julgue o item a seguir. 

A primeira ideia de criação de uma 

jurisdição trabalhista surgiu com a Lei nO 

1.637/1907, que previa em seu artigo 8° 

os conselhos permanentes de conciliação 
e arbitragem. Posteriormente, a Lei nO 

1.869/]922 criou em São Paulo os tribunais 

rurais - os primeiros tribunais trabalhistas 
do país. Já existia o Patronato Agrícola, !J.: 
gado à Secretaria de Agricultura, o qual se 
ocupava de tais questões. A época, enten

deu o governo estadual de São Paulo que 

o modelo de solução entre trabalhadores e 
proprietários rurais era inadequado. 

Internet: <www.trtl0.jus.br> (com 
adaptações). 

22. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) O emprego do sinal 
indicativo de crase em "ligado à Secretaria de 
Agricultura" justifica-se porque o verbo ligar 
exige complemento regido pela preposição 
a, e a palavra "Secretaria" é antecedida pelo 
artigo definido feminino singular a. 

COMENTÁRIOS 

Certo - Quanto à regência: se é ligado, 
é ligado a algo; o artigo definido feminino a 
individualiza Secretaria. Outra forma é substi
tuir: ligado ao secretário. Pronto! Há preposi
ção + artigo. 

23. (FCC - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 9/2013) Costuma-se atribuir. 
____ originalidade da obra de Glauber 
Rocha o êxito do movimento denominado 
Cinema Novo, cujos filmes ajudaram ____ _ 
alavancar temporariamente ___ indústria 
cinematográfica nacional. Preenchem corre
tamente as lacunas da frase acima, na ordem 
dada: 
a) à - à - a 

b) a - à - a 

c) a-a-à 

d) a-à-à 
e) à-a-a 

CRASE 

Alternativa "e": correta - Às substitui-
ções para evitar erro. 

Coloque na ordem direta primeiro: cos
tuma-se atribuir o êxito do movimento 
à originalidade = ao sucesso. Eliminadas 
alternativas b, c e d. 

Ajudaram a alavancar: não se usa crase 
antes de verbo. Eliminada a. 

Alavancar a indústria = alavancar o co
mércio. Não resultou em ao, não há crase. 

24. (Fundação Carlos Chagas - Analista 
Judiciário - Área Administrativa - TRE 1 
CE/2012) Das decisões cotidianas relaciona-
das _____ distrações e dietas _____ escolhas 
profissionais e afetivas de longo prazo, o mo
do como usamos o tempo ;nfluencia todos 
os setores da vida e acarreta algum tipo de 
ônus _____ ser pago futuramente .. 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, na ordem dada: 

a) a - às - à 

b) à - as - à 

c) à - às - a 

d) à - as - a 

e) a - às - a 

CºMENTÁR!º.(~·· 
Alternativa "e": correta 

Apenas com macetes a questão é resolvida! 

Relacionadas a distrações: singular + plu-
ral nunca admitirá crase. Por quê? Por haver 
apenas uma preposição. Se houvesse artigo, 
certamente teríamos plural. assim haveria o 
acento indicativo de crase. 

Ocorre paralelismo: decisões cotidianas 
relacionadas a distrações e dietas às esco
lhas profissionais (substitua por a palavra fe
minina posterior ao AS por uma masculina 
pertencente à mesma classe gramatical, ou 
seja, substantivo = relacionadas AOS pro
cessos). Se ao substituir por um vocábulo 
masculino resultar na combinação AO - pre
posição A + artigo O -, indica que há crase. 
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No último caso, há verbo posposto ao A. 
Não pode haver crase antes de verbo. 

Julgue o item subsequente, acerca do 
trecho. 

A cada cinco pessoas aptas a votar nas elei

ções de 2070, uma era analfabeta ou nunca ha

via frequentado uma escola. 

25. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE 
/ES/2012) Em "aptas a votar", a substituição 
do verbo "votar" pelo substantivo votação 
tornaria obrigatório, para a manutenção do 
sentido do texto, o emprego do acento gra
ve: aptas à votação. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Substituindo 
o verbo votar pelo substantivo votação, o 
acento grave é obrigatório, pois as pessoas 
estão aptas ~ algo (preposição) + o artigo 
feminino~. E se errar a regência? Erra a ques
tão! Trabalhe com a dica da substituição por 
uma palavra masculina da mesma classe gra
mática: pessoas aptas ao voto. Percebe como 
facilita e se gasta men~ tempo? 

Julgue o item subsequente, acerca 
dos sentidos e da organização das ideias 
do trecho. 

( ... ) O povo a que remete a ideia 
de soberania popular constitui uma 
unidade, e não, a soma de indivídu
os. Jurídica e constitucionalmente, a 
representação "representa" o povo 
(e não .. todos os indivíduos). Além 
disso, não há propriamente manda
to, pois a função do representante 
se dá nos limites constitucionais e 
não se determina por instruções ou 
cláusulas estabelecidas entre ele (ou 
o conjunto de representantes) e o 
eleitorado. As condições para o exer
cício do mandato e, no limite, seu 
conteúdo estão predeterminados 
na Constituição e apenas nela. Estri
tamente, nem sequer é possível falar 

em representação, pois não há uma 
vontade pré-formada. Há a constru
ção de uma vontade, limitada ape
nas aos contornos constitucionais. 

472 

Eneida Desiree Salgado. Princí
pios constitucionais estruturantes 
do direito eleitoral. Tese de dou
toramento. Curitiba: Universidade 
Federal do Paraná, 2010. Internet: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 
adaptações). 

26. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) A correção gramati
cal do texto seria mantida caso a expressão 
"aos contornos constitucionais" fosse substi
tuída por à legislação constitucional. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Limitada a algo: li
mitada à legislação. Substitua o substantivo 
feminino por um masculino qualquer: limita
do ao~. Resultou em E2 == crase. Já havia a 
dica no texto: ~ contornos. 

27. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região/2012 - FCC) Não 
deixa de ser paradoxal o fato de o crescimen-
to da descrença, que parecia levar ___ uma 
ampliação da liberdade, ter dado lugar __ 
escalada do fundamentalismo religioso, 
___ que se associam manifestações pro
fundamente reacionárias. 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, na ordem dada: 

a) a - à - a 

b) à-a-a 

c) a - a - à 

d) à - à - a 

e) a - à - à 

"," . ··;.:,C:ºM~~TÁíuos 
Alternativa "a": correta 

levar a uma ampliação == levar a um ponto: 
sem crase. Eliminadas alternativas b e d. 
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- ter dado lugar à escalada == ter dado lugar 
ao escalão: com crase. Eliminada c. 

- fyndamentalismo religioso a que se as
sociam manifestações == a que: sem crase 
porque o pronome relativo retoma termo 
masculino. Eliminada alternativa e. 

28. (Analista Judiciário - Área Judiciá
ria TRE/RN 2011 - FCC) O valor que atri-
buímos ____ coisas é resultado, não raro, 
de uma história pessoal e intransferível, de 
uma relação construída em meio a aciden
tes e percalços fundamentais. Assim, nosso 
apreço por elas não corresponde absoluta-
mente _____ valorização que alcançariam 
no mercado, esse deus todo-poderoso, que, 
no entanto, resta impotente quando ao valor 
econômico se superpõe _____ afeição. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, na ordem dada, 

às - à - a 

as - à - a 

as - a - à 

às - a - a 

às - à - à 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Atribuímos às 
coisas == aos sons. Eliminadas alternativas b e 
c. 

Não correspondem à valorização == ao in
tuito. Eliminada d. 

A afeição possui função de sujeito: afei
ção é superposta. Eliminada e. 

Dica: não há crase em sujeito. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Reciclopedistas . 

Eles não batem mais de porta em 
por ta, os ex-vendedores de enciclopédia. 
__ mais o que fazer. 

Um empilhou os 78 volumes da enci

clopédia perto do computador. 

Faz anos que confere no Google, na 
ordem edita da, todos os verbetes do seu 
tesouro. 

Está na página 48 do 7° volume. Ao 
chegar no último, pretende enviar um re
lato rio comparativo __ autoridades 
educacionais. Ele não confia no conteúdo 
do Google. "i: inexato, incompleto, incorre 
to", acusa. 

Outro se tornou pipoqueiro, com car
rinho em frente uma escola. Seu 
prazer é passar dezenas de saquinhos de 
pipoca ____ mãos da criançada. 

29. (Pontua Concursos - Analista Judiciá
rio - Área Judiciária - TRE/SC/2011) Assi
nale a alternativa que completa CORRETA e 
respectivamente as lacunas do texto: 

a) Tem - as - à - às 

b) Têm - às - a - às 

c) Têm - as - à - as 

d) Tem - às - a - às 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Questão de 
crase e concordância. 

(Eles) têm mais o que fazer. No singular, 
ele tem; no plural, eles têm. Essa regra não foi 
alterada com a reforma ortográfica: ele tem, 
eles têm - acento diferencial de singular e 
plural. 

J>retende enviar um relatório comparativo 
~ autoridades: AOS alunos. Substituindo o 
substantivo feminino plural por outro subs
tantivo masculino qualquer, resulta em AO, 
ou seja, há preposição + artigo == crase. 

Frente a uma escola: substituindo, frente 
a um hom;m. Mesmo não utilizando a subs
tituição, encontra-se a resposta, pois não há 
o acento indicador de crase antes de artigo 
indefinido. 

Passar dezenas de pipoca ~ mãos da 
criançada: AOS meninos. Trata-se de uma lo
cução adverbial formada com palavra femini
na, por isso há crase. 



CAPÍTULO 9 

COLOCAÇÃO 
PRONOMINAL 

SUMÁRIO 

1. Introdução' 2. Próc!ise • 3. Me:;óc!ise' 4. Ênclise' S. Em locuções verbais' 6. Exercício· 7. Ques
tóes comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
Os pronomes oblíquos átonos (o, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos) podem ocupar 

três posições diferentes em relação ao verbo: próclise, mesóclise e ênclise. 

Dica: a fonética (a sonoridade) ajuda a resolver as questões. Pronuncie e perceba se a dic
ção está perfeita. Em casos de colocação errada, a fala soa mal. 

Fonte: Língua Portuguesa - Facebook 
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2. PRÓCLISE 5. EM LOCUÇÓES VERBAIS 

O pronome oblíquo surge antes do verbo, isto é, proclítico. Quero-lhe apresentar a meus amigos. 

Ocorre em orações nas quais antes do verbo haja: Pronome depois do verbo auxi- Quero apresentar-lhe a meus amigos. 
, 

liar ou do verbo principal la-lhe dizendo o gabarito inteiro. 

Palavra ou expressão de valor negati- Nunca me revelaram os motivos. la dizendo-lhe o gabarito inteiro. 

vo. Não me conte seus problemas. Não lhe quero apresentar a meus amigos. 

Tudo se acaba um dia. Com palavra que exija próclise: Não quero apresentar-lhe a meus amigos. 

Advérbios e pronomes indefinidos, Assim se resolveram as questões. Verbo principal pronome antes do verbo auxi- Alguém lhe ia dizendo o gabarito. 
liar ou depois do principal 

sem que haja pontuação. Havendo pontuação, ocorrerá ênclise: 
no infinitivo ou 

Alguém ia dizendo-lhe o gabarito. 
gerúndio 

Assim, resolvem-se os problemas. 
Seu artigo há de encontrar-se no jornal de on--

Pronomes e advérbios interrogati- Quem te chamou aqui? Preposição entre o verbo auxi- tem. 
vos. Por que a avisaram apenas agora? .' liar e o infinitivo: duas formas. Seu artigo há de se encontrar no jornal de on-

Orações exclamativas e optativas (in- Deus te abençoe. tem. 

dicam desejo). Como a admiro! Preposição a e o pronome oblí-

É necessário que se faça a reforma. quo o = pronome depois do in- Voltou a cumprimentá-los pela aprovação. 
Conjunções subordinativas. 

Comprei o livro que me será útil. finitivo. 

Em se tratando de provas, é melhor fazer muitos exercícios. Gerúndio + em (preposição) 
Os poemas tinham-se perdido no vazio do O pronome oblíquo átono não 

Advérbio só e conjunção coordenada Só me lembrou disso hoje. = só: somente poderá vir depois dele. tempo. 
alternativi:" Ou se afaste, ou me ame. Verbo Principal 

no Particípio Havendo fator que justifique a Não me haviam consultado sobre a data da Pronome relativo Foi o seu irmão que me ensinou a matéria. próclise, o pronome ficará antes 
da locução. 

prova. 

3. MESÓCLISE 6. EXERCÍCIO 
O pronome oblíquo surge no meio do verbo, ou seja, mesoclítico. É empregada, exclusi-

01. Há um erro de colocação pronominal em: a) Aqui estuda-se com determinação e co-
vamente na linguagem culta ou literária. 

a) "Sempre a quis como namorada." ragem. 

Ocorrências: 
b) "Os soldados não lhe obedeceram às or- b) Aqui, estuda-se com determinação e co-

dens." ragem. 
Verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito Convidar-me-ão para a festa. 

"Todos me disseram o mesmo." c) Aqui, se estuda com determinação e co-
do indicativo. Convidar-te-ia para a reunião. c) 

d) "Recusei a ideia que apresentaram-me." -" ragem. 
NÃO OCORRERA se houver justificativa para pró- Amanhã o convidarão para a festa. d) Aqui estudar-se-á com determinação e 
clise, como estudamos no tópico anterior: Todos te convidariam para a reunião. e) "Quando a cumprimentaram, ela des-

maiou." 
coragem. 

e) Se estuda aqui com determinação e cora-

4.ÊNCLISE 02. Assinale a alternativa correta quanto à gemo 

O pronome oblíquo surge depois do verbo, isto é, enclítico. É a colocação básica do pro-
colocação pronominal. 

alternativa incorreta 
Aquilo parece-me sonho. 04. Assinale a única 

nome, a mais utilizada e ocorre quando não há palavras que atraem o oblíquo. Utilizada em: 
a) 

quanto à colocação pronominal. 
b) Este que fala-vos nunca disse mentiras. 

a) Agora, ajeite-se como quiser. 
Verbo no início da frase. Comenta-se que ele foi aprovado. c) Aqui deu-se a maior tragédia' da história. 

b) Agora convenci-me da verdade. 
Verbo no imperativo afirmativo. Alunos, apressem-se. d) Sairei,já que não me aceitam no emprego. 

c) Se pode vir, vai-se. 
Verbo no gerúndio. Mudou o texto, acrescentando-lhe explicação. 

colocação do d) Quanta honra nos dá sua visita! 
03. Está correta a pronome 

Verbo no infinitivo impessoal. Leia os testes antes de resolvê-los. oblíquo átono em: e) Quanta honra encontrá-Ia! 
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05. Assinale a alternativa errada quanto à co
locação pronominal. 

a) Apesar de se contrariarem não me fariam 
mudar de ideia. 

b) Que Deus te acompanhe por toda a par
te! 

c) Isso não me admira: eu jamais contrariei
-me com o caso. 

d) Conforme foi decidido, espero que todos 
se compenetrem de seu dever. 

06. Assinale a alternativa correta quanto à 
colocação pronominal. 

a) O cigarro, quem consome-o corre risco 
devida. 

b) Onde estudaram-se as doenças respira
tórias? 

c) O cigarro traz problemas que não resol
vem-se facilmente. 

d) Tudo diz-se a respeito das ações tóxicas 
do cigarro. 

e) Ninguém se conscientiza dos malefícios 
do cigarro. 

07. Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal está correta. 

a) Me disseram que hoje choverá. 

b) As pessoas nem importaram-se com o 
ocorrido. 

c) Se visse-a, não teria dúvidas sobre sua 
conduta. 

d) Nunca se deve acreditar em fofocas. 

e) Ele disse que amava-me muito. 

08. Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal obedece à norma culta. 

a) Aqui nunca trabalha-se. 

b) Nos entregaram o projeto cujo custo su
perou as exigências. 

c) Embora me informassem o resultado da 
licitação, não o comuniquei a ninguém. 

d) Por favor, não diga-lhe que será homena
geado .. 

e) O ministro havia enganado-se. 

B 

c 

7. QUESTÕES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

Na parte 111, capítulo 6, há mais ques
tões comentadas. 

01. (lESES 2012 - CRF-SC - Designer Gráfi
co) Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal está correta. 

a) Faria-lhe o favor, desde que se mostrasse 
disposto a ajudar-me também. 

b) Respondê-la-ia se não me contrariasse 
sempre que me dirijo a ela. 

c) Ao perceber as consequências, se preo
cupou em resolver a situação. 

d) Nos passou o resultado somente depois 
que nos apresentamos. 

COMENTÁRIOS \0; 

Alternativa "b": correta - Verbo no fu
turo do pretérito do indicativo sem palavra 
atrativa = mesóclíse. 

Alternativa "a" - Far-Ihe-ia o favor. 

Alternativa U c" - Preocupou-se: não se 
usa oblíquo após a vírgula. Exceto se houver 
intercalação: Ontem, os três, me pediram aju
da. Equivale a: ontem me pediram ajuda. 

Alternativa ud" - Não se inicia frase com 
oblíquo: passou-nos. 

02. (FUNCAB 2012 - PM-AC - Soldado da 
Polícia Militar) Apenas uma das frases abai
xo foge à norma culta no que se refere à co
locação pronominal. Aponte-a. 

a) Enviar-Ihe-ei por Sedex os documentos 
solicitados. 
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b) Quem se candidataria à prefeito nesse 
momento? 

c) O jogo que realiza-se hoje contará com a 
presença de políticos eminentes. 

d) Viu-se obrigado a tomar uma atitude que 
não desejava. 

e) Realízar-se-á uma nova eleição. 

o ••• J~J~.LÇQM:ENfÁjÚbS, ...• 
Alternativa "c": correta - O pronome 

relativo que atrai o pronome oblíquo: O jogo 
que se realiza. 

Alternativa "a" - Verbo no futuro do 
presente: mesóc1ise. 

Alternativa "b" - O pronome interroga
tivo que atrai o oblíquo. 

Alternativa "d" - O relativo que atrai o 
oblíquo. 

Alternativa "e" - Verbo no futuro do 
presente: mesóclíse. 

A respeito da organização das estru
turas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

03. (VUNESP - Soldado PM da Polícia Mili
tar - SP/2011) Assinale a alternativa em que 
a colocação pronominal atende à norma pa
drão. 

a) Me apaixonei por você, mas achei que 
não queria nada comigo. 

b) O uso do "achismo" é algo que me irrita. 

c) Não conformo-me com a atitude de al
guns indivíduos. 

d) Ninguém avisou-me que não haveria jan
tar. 

e) A mulher tinha sentido-se decepcionada 
com a revelação. 

COMENTÁIÜOS 

Alternativa correta: letra "b" - "O uso 
do "achismo" é algo que ~ irrita." Colocação 
do pronome oblíquo me proclítico atende a 
norma padrão da linguagem culta. Próc1ise 
por força do pronome "que". 

Alternativa "a" - "Me apa;xonei por vo
cê, mas achei que não queria nada comigo." 
Não se inicia frase com pronome oblíquo. 

Alternativa "c" - Não conformo-me com 
a atitude de alguns indivíduos. Adv. de nega
ção "não" exerce atração do pronome oblí
quo "me". O correto é "não ~ conformo ... ". 

Alternativa "d" - Pela norma padrão, o 
correto é: "Ninguém ~ avisou que não ha
veria jantar". 

Alternativa "e" - Pela norma padrão, o 
correto é: "A mulher tinha se sentido decep
cionada com a revelação". Sem traço de hífen 
e antes do verbo principal. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) O corte de 125 mil empregos 
em junho indica que a esperança de 
gradual retomada do crescimento do 
mercado de trabalho no curto prazo 
era prematura e não deveró .se con
cretizar:... As razões para esse estanca-

o menta encontram-se no comporta
mento do pala dinãmico da econo
mia mundial, os países emergentes, 
cujo desenvolvimento econômico 
começou a desacelerar - ainda que 
a partir de taxas exuberantes de ex
pansão. 

Valor Econômico, Editorial, 
6/7/2010 (com adaptações) 

04. (CESPE - Técnico - Area Administrati
va - MPU/2010) A O deslocamento do pro
nome "se" para imediatamente após a forma 
verbal "concretizar" - não deverá concreti
zar-se - não prejudicaria a correção grama
tical do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

o COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Não prejudicaria por 
haver dois verbos. Se tivéssemos apenas um 
verbo, prejudicaria: não se concretiza. O ad
vérbio (de negação) atrai o pronome oblíquo. 
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OS. (Delegado de Polícia - AP/2010 - FGV) 
A alternativa que contraria a colocação pro
nominal exigida pelo padrão escrito culto é: 

a) os órgãos aos quais se destinam as verbas 
desenvolvem projetos de segurança pú
blica. 

b) dever-se-ia refletir sobre a construção 
histórica da violência. 

c) não põe-se em prática uma adequada 
política de prevenção ao crime. 

d) o jovem prefeito foi-se afirmando no ce
nário político. 

e) o secretário vai enviar-lhe os resultados 
da pesquisa no início da semana. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - O advérbio 
(no caso, de negação) atrai o pronome oblí
quo: não se põe em prática. 

Alternativa "a" - O pronome relativo 
atrai o oblíquo: aos quais se destinam. 

Alternativa "b" - Verbo no futuro sem pa
lavra atrativa: mesóclise = dever-se-ia refletir. 

Alternativa "d" - Verbo ser + gerúndio: 
foi-se afirmando. 

Alternativa "e" - Vai enviar-lhe ou vai 
lhe enviar. 

06. (Delegado de Polícia - MT /2010 - UNE
MAT) Assinale a alternativa em que o prono
me oblíquo foi usado em conformidade com 
a língua padrão. 

a) Nunca lhe disse antes, mas gosto muito 
de você. 

b) Agradecemos por você ter feito-nos este 
grande favor. 

c) Não fosse a exiguidade do espaço, a ceri
mônia de formatura poderia-se realizar no 
salão nobre. 

d) Te prepara, meu filho, porque a viagem 
será longa e cansativa. 

e) Os fortes não abatem-se com as derrotas. 

........ ::. ;~. _~.~~·~ç{)1JE~rA:#;~º§~·~· .. 
Alternativa "a": correta - O advérbio de 

negação ou tempo nunca atrai o pronome 
oblíquo. 

Alternativa ub" - Ter nos feito. Para não 
precisar decorar regras, pronuncie, é uma 
boa dica. 

Alternativa "c" - Poder-se-ia: verbo no 
futuro sem palavra atrativa = mesóclise. 

Alternativa "d" - Não se inicia frase com 
pronome oblíquo: Prepara-te. 

Alternativa u e" - O advérbio de negação 
não atrai o oblíquo: não se abatem. 

07. (ACAFE - Soldado PM da Polícia Militar 
- 5C/2008) Quanto à colocação pronominal, 
assinale a alternativa correta. 

a) A mulher não referiu se a seu cônjuge. 

b) A mulher não referiu-se a seu cónjuge. 

c) A mulher não se referiu a seu cônjuge. 

d) Se referiu a seu cônjuge a mulher. 

··COMENTÃiÜós···"· . 
Alternativa correta: letra "c" - Coloca

ção pronominal enclítica correta. Partícula 
"não" atrai pronome "se" para antes do ver
bo. A mulher não se referiu a seu cônjuge. 

Alternativa "a" - Erro duplo. Nesta frase, 
não se coloca o pronome "se" após o verbo 
muito menos sem o sinal de hífen. 

Alternativa "b" - Não se coloca o prono
me "se" após o verbo antecedido de "não". 

Alternativa ud" - Não se inicia frase com 
pronome oblíquo: Referiu-se a seu cônjuge a 
mulher. 

CAPÍTULO 10 

PONTUAÇAo 
SUMÁRIO 

I. Introduçáo' 2. Vírgula· 2.1. Vírgula no interior da oração' 2.2. Vírgula entre as orações' 3. PontO 
e vírgula· 4. Dois-pontos' 5. POntO final, 6. PontO de interrogação' 7. Ponto de exclamação· 8. 
Reticências' 9. Parênteses' 10. Travessão' 11. Aspas' 12. Colchetes' 13. Asterisco' 14. Exercício' 
15. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
Pontuação é o recurso que permite expressar na língua escrita um espectro de matizes 

rítmicas e melódicas características da língua falada, pelo uso de um conjunto sistematizado 
de sinais gráficos e não gráficos. Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem 
para compor a coesão e a coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e 
pragmáticas. 

PONTUAÇÃO 

2. VÍRGULA 
A vírgula é empregada para separar termos de um~ oração, ou oraçôes de um perfodo. É 

uma questão de sintaxe - período simples e período composto - e por esse motivo separare
mos nosso estudo em dois tópicos: vírgula dentro da oração e vírgula entre as oraçôes. 

O poder da vírgula 

"Se o homem soubesse o valor 
. que tem a mulher andaria 

de quatro a sua procura" 

Se você for mulher, certamente colocou 
a vírgula depois de mulher. 

Se for homem, certamente colocou 
a vírgula depois de tem. 
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2.1 Vírgula no intcrior da oração 

Iniciemos pela ordem direta da oração: sujeito + verbo;: complemento verbal +adjun

to adverbial ou predicativo ou complemento nominal. 

Se a oração estiver na ordem apresentada, não se usa a vírgula. 

A vírgula é usada para separar: 

Exemplo Dica 

Trabalharam muito, logo, merecem Intercala conjunção 
descansar. 

Nossos alunos, certamente, serão Intercala adjunto adverbial 
aprovados. 

Termos intercalados 
Estudem, concurseiros, pois chegou Intercala vocativo 
a hora. 

Mary, aluna da turma top, foi em- Intercala aposto 
possada. 

A música, isto é, o alimento da alma 
Intercala expressões explicativas: isto 

encanta a humanidade há séculos. é, a saber, por exemplo, ou melhor, 
ou antes, etc. 
Adjunto adverbial anteposto. Em 10-

Termos deslocados Naqllele dia, muitos faltaram. cllção adverbial. a vírgula é obriga-

= normalmente, a tória. ----
oração não se Inicia Hoje, muitos faltaram. 

Em advérbio anteposto, a vírgula é 
com o sujeito. dispensável. --

Este assunto, já o li em lima revista. Objeto direto pleonástiCO anteposto. 

Palavras omitidas 
A turma 1 estlldou português e a tur- Zeugma ou elipse 
ma 2, informática. 

Vocativo Alunos, estudem mais. 
Pode estar no início, meio ou final da 

= a quem se dirige "Deus! ó Deus! onde estás que não frase. 
respondes?" (Castro Alves) 

Termos coordenados 
E o namorado, e os amigos, e os ir-

ligados por~,~, 
mãos magoaram-no. Repetindo a conjunção coordenada 
Não andou por montanhas, ou flores- indica ênfase (polissíndeto). 

!!!m tas, ou cavernas. 

Datas Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2014. Separa o local. 

Advérbios.&!!! ou ~ 
- Você leu o livro? 

Usados como resposta. 
- Sim, inteiro. 

Saudação 
Com muito amor, Em correspondência comercial ou 
Respeitosamente, social. 

Termos de mesma Leu o livros, a apostila, os contos e Objeto direto função sintática as poesias. 

Elementos paralelos Tal pai, tal filho. Em provérbios. 

Para FGV, a inversão só exigirá vírgula se houver maisde três palavras na locução adverbial. 

Atente-se a esse detalhe. 

; I 
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2.2 Vírgula entrc as orações 

As orações, compondo um período, podem possuir vírgula ou não. Estudemos os casos. 

oraçõe,;sub~rdina~as~ O homem, que é um ser racional, 
adjetivas explicativàs2f aprende com os erros. 

O homem que fuma, adoece rápido. 

Oraçõ~s s~bol'dinadasj Quando entrou na sala de aula, 
âdverbiai~,q/t todos aplaudiram. 

Orações'~ubordimlda~~ Esperoque me telefone logo. 

substanti,vas O remédio era esperar. 

Orações intercaladas " 

Chegou, ficou em silêncio, aguar
dou alguns minutos e aplicou a 
prova. 

Os ignorantes falam muito, e os 
sábios se calam. 

E estuda, e enlouquece e fica bra
vo. e será aprovado. 

Não estudou, e foi aprovado. 

Eu, disse o candidato, preciso do 
voto de vocês. 

3. PONTO E VÍRGULA 

Sempre possuirão vírgula, ou tra
vessão ou parênteses. 

Oração deslocada: não se inicia 
com a oração principal. 

Não se separa da principal, exceto 
a apositiva. 

Separam-se por vírgula. Exceto as 
aditivas. 

Sujeitos distintos: com vírgula. 

Polissíndeto (a conjunção indica 
ênfase): com vírgula. 

Conjunção e com valor adversativo: 
com vírgula. 

Sempre serão separadas por vírgu
las, travessões ou parênteses. 

É um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto e não indica o término do período. 

Usa-se para separar: 

Orações coordenadas não unidas por conjunção. 

Ex.: Ele saiu tarde; chegou atrasado. 

Orações coordenadas, quando pelo menos uma delas possui elementos separados 

por vírgula. 

Ex.: O resultado foi: dois alunos foram a favor; quinze, contra. 

Itens de uma enumeração. 

Ex.: Considerando: 1) A alta taxa de desemprego; 2) A elevação da taxa de juros; 3) A reces

são; solicitamos atenção. 

Substituir a vírgula em conjunções adversativas. 

Ex.: Gostaria de encontrar você hoje; todavia, a vida impede. 

Orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da oração 

Ex.: Esperava receber todos os livros; recebi, porém, apenas dois. 
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4. DOIS-PONTOS 

Introduzem algo importante. Utilizam-se: 

par;;a~uncia~:a fala "A porta abriu-se, um brado ressoou: 
de personagens nas 

- Até que enfim, meu rapaz!" (Eça de Qúeirós) histórias de. ficção 

para anunciar uma 
, citação' . Assim escreveu Vinícius de Moraes: "Tristeza não tem fim, Felicidade sim:' 

~ 

para anunciar uma 
Os alunos aprovados são: Júlia, Renata, Paulo e Marcos. enumeração 

antes de orações 
'Só aceito com esta condição: Iró casar comigo. apositivas 

para indicar um 
esclarecimento, 

Em síntese: estudou, foi aprovado e viajou em férias. resultado ou resumo do 
que se disse 

em invocação das 
Prezados Senhores: correspondências 

5. PONTO FINAL 

Usado para fechar o período de frases declarativas e imperativas e em abreviaturas. 

6. PONTO DE INTERROGAÇÃO 

o ponto de interrogação é usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a 

pergunta não exija resposta. Exemplos: 

Onde você comprou este curso? 

Quais seriam as causas de tantas discussões? 

7. PONTO DE EXCLAMAÇÃO 

O ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e imperativas. 

Pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica, etc. Possui ento
ação descendente. Exemplos: 

"Como as mulheres são lindas!" (Manuel Bandeira) 

Pare, por favor! 

8. RETICÊNCIAS 

As reticências marcam uma interrupção da sequência lógica da frase. Podem ser usadas 
para: 

"r' 
I 
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Indicar continuidade de 
·.);LÍmà ação~u fato 

:";hrídicar suspensão . 
:';1~:~';! irí~errupção do.', .... 
.':;'1:ii[(~ pensam~.nto .' . ;i' 

;r(i~resentar'nil escrita, 
"~esitações c()muns na 
·;;-.i.; IinguiÚalada .. 

realçàt unia palavra ou 
;:;:;~Ut:~xpressão '" .. ;,. 

: réilllz:ár"citaçóes 
incpmpletas 

. .....• 

transmitir mais emoção 
e subjetividade para 

quem lê 

9. PARÊNTESES 

PONTUAÇAo 
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A vida passa ... 

Acreditei que ... 

Não vou estudar agora ... porque ... porque não consigo pensar. 

Para que tanto ... desespero? 

"No meio do caminho tinha uma pedra, tinha .. :' 

(. .. ) 'Stamos em pleno mar ... Dois infinitos 
Ali se estreitam num abraço insano, 

Azuis, dourados, plácidos, sublimes ... 
Qual dos dous é o céu? qual o oceano? .. 
'Stamos em pleno mar ... Abrindo as velas 

Ao quente arfar das virações marinhas, 
Veleiro brigue corre à fior dos mares, 

Como roçam na vaga as andorinhas ... ( ... ) 
(Navio Negreiro - Castro Alves) 

Isolam explicações, indicações, orações de caráter explicativo, palavras ou comentários 
acessórios. 

Podem ser substituídos por vírgulas ou travessões. 

10. TRAVESSÃO 
O travessão simples (-) serve para dar início à fala de um personagem; indicar mudança 

do interlocutor nos diálogos; unir grupos de palavras que indicam itinerário. 

O duplo travessão (- -) pode substituir dupla vírgula ou parênteses. 

11. ASPAS 
Destacam uma parte do texto. São usadas: 

para assinalar 
; antes e depois para representar estrangeirismos, 

para realçar uma 
de citações ou nomes de livros ou neologismos, palavra ou expressão 

transcrições textuais legendas gírias, expressões 

t 
populares, ironia 

"Ia viajar! Viajei. Trinta e 
quatro vezes, às pressas, 

Conversando com meu bufando, com todo o 
sangue na face, desfiz e Machado escreveu superior, dei a ele um Você foi o "esperto' que 

refiz a mala'; "Dom Casmurro': "feedback" do serviço a respondeu a questão? 

(O prazer de viajar - Eça 
mim requerido. 

de Queirós) 
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12. COLCHETES 

Os colchetes têm a mesma finalidade que os parênteses. Seu uso se restringe aos escritos 
de cunho didático, filológico, científico. Usados em definições do dicionário, para fazer refe
rência à etimologia da palavra; para intercalar palavras ou símbolos não pertencentes ao texto; 
para inserir comentários e observações em textos já publicados e para indicar omissões de 
partes na transcrição de um texto. 

13. ASTERISCO 

O asterisco (*) é usado nas remissões a .,p0tas ou explicações contidas em pé de páginas ou 
ao final de capítulos e nas substituições de nomes próprios não mencionados. 

14. EXERCÍCIO 

01. Os períodos apresentam diferenças de 
pontuação. Indique a alternativa que corres
ponde ao período de pontuação correta. 

a) A menina chorando de emoção, recebeu, 
o presente das mãos do padrinho. 

b) A menina, chorando de emoção recebeu 
o presente, das mãos do padrinho. 

c) A menina, chorando de emoção recebeu 
o presente das mãos, do padrinho. 

d) A menina chorando, de emoção recebeu 
o presente, das mãos do padrinho. 

e) A menina, chorando de emoção, recebeu 
o presente das mãos do padrinho. 

02. Assinale o item em que o texto está cor
retamente pontuado. 

a) Não nego, que ao avistar a cidade natal 
tive uma sensação nova. 

b) Não nego que ao avistar, a cidade natal, 
tive uma sensação nova. 

c) Não nego que, ao avistar, a cidade natal, 
tive uma sensação nova. 

d) Não nego que ao avistar a cidade natal 
tive uma sensação nova. 

e) Não nego que, ao avistar a cidade natal, 
tive uma sensação nova. 

03. Os trechos a seguir tiveram sinais de pon
tuação suprimidos e alterados. 

Aponte aquele cuja pontuação permaneceu 
gramaticalmente correta. 

a) A ideia do ministro extraordinário dos 
Esportes, Edson Arantes do Nascimento, 
o Pelé de colocar na cadeia "os meninos" 
que participam de brigas entre torcidas 
organizadas é para ficar no jargão espor
tivo, uma "bola fora". 

b) Parece que, o Pelé do milésimo gol, que 
pedia escola para "esses meninos", tam
bém era bem mais sábio do que o que 
hoje lhes propõe "cadeia". 

c) Os otimistas olham e dizem: Ah, está 
meio cheio. Mas os pessimistas, veem o 
mesmo copo, a mesma quantidade de 
água e acham que está meio vazio. 

d) A pesquisa, descrita na edição de hoje 
da revista científica britânica "Nature", é 
mais um dado na busca pelos cientistas 
de compreender os mecanismos molecu
lares da embriogênese,ou seja, a forma
ção e o desenvolvimento dos seres vivos. 

e) Como os bens públicos não podem ser pe
nhorados os precatórios entram em ordem 
cronológica no orçamento do governo. 

04. Muito bom dia, senhora, 

Que nessa janela está; 

sabe dizer se é possível 

algum trabalho encontrar?" 

(João Cabral de Melo Neto) 

~ 

I 
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No primeiro verso, senhora vem entre vír
gulas porque o termo é: 

a) um aposto. 

b) um sujeito deslocado. 

c) um vocativo. 

d) um predicativo. 

e) um sujeito simples. 

OS. Indique a alternativa em que a pontua
ção da frase obedece à norma culta. 

a) Nos últimos anos empresários, pegaram, 
firme, na questão da responsabilidade 
social. 

b) Associaram-se em fundações que, cap
tam recursos, e orientam trabalhos. 

c) Outros, como era de se esperar, foram 
estimulados, pelos empregados, a olhar, 
para os desfavorecidos. 

d) O Brasil tem, segundo critérios do IBGE 
20 milhões de pessoas,vivendo abaixo da 
linha da pobreza. 

e) Para os que recebem ajuda, essa multi
plicação é bem vinda, mas está longe de 
representar uma solução. 

06. Assinale a alternativa correta quanto à 
pontuação 

a) Seguido pelo alcoolismo o tabagismo, 
encabeça a lista dos fatores de risco. 

b) O tabagismo encabeça, seguido pelo al
coolismo a lista dos fatores de risco. 

c) O tabagismo, seguido pelo alcoolismo, 
encabeça a lista dos fatores de risco. 

d) O tabagismo seguido pelo alcoolismo, 
encabeça a lista dos fatores de risco. 

e) O tabagismo encabeça seguido pelo al
coolismo, a lista dos fatores de risco. 

07. Assinale a alternativa em que o texto está 
corretamente pontuado. 

a) Quando um juiz, sentencia, ouvindo 
somente uma das partes, a sentença, 

PONTUAÇÃO 

poderá ser justa, mas o juiz não o é de 
maneira nenhuma. 

b) Quando um juiz sentencia, ouvindo so
mente uma, das partes, a sentença pode
rá ser justa, mas o juiz não o é de maneira 
nenhuma. 

c) Quando um juiz, sentencia ouvindo so
mente, uma das partes, a sentença pode
rá ser justa mas, o juiz não, o é de maneira 
nenhuma. 

d) Quando um juiz sentencia, ouvindo so
mente uma das partes, a sentença pode
rá ser justa mas, o juiz não, o é de maneira 
nenhuma. 

e) Quando um juiz sentencia, ouvindo so
mente uma das partes, a sentença pode
rá ser justa, mas o juiz não o é de maneira 
nenhuma. 

08. Assinale a alternativa em que a pontua
ção atende aos princípios da norma culta. 

a) Boa parte de seu crescimento, deve-se a 
sua estratégia de apoio,às micro, peque
nas e médias empresas. 

b) Assim como os colegas tentei esclarecer, 
em meus livros que: o terrorismo é fenõ
meno antigo, quase tão antigo, quanto a 
humanidade. 

c) A França, com 73 milhões de turistas/ano 
e a Espanha, com 46 milhões são exem
plos de países que investem e faturam, 
com o turismo. 

d) Outra possibilidade é pedir uma segunda 
opinião - e pagar por isso - a especialis
tas inscritos numa lista com a finalidade 
de prestar serviços de consultoria. 

e) Para muita gente, a época de Natal e 
Ano-Novo só provoca: tristeza - caso dos 
que vivem, debaixo de t;m viaduto. 

E 2 

5 E 6 c '1!' E'S' O 
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15. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Para ver uma cidade não basta ficar 

de olhos abertos. É preciso primeiramente 

descartar tudo aquilo que impede vê
-Ia, todas as ideias recebidas, as imagens 
pré- constituídas que continuam a estor

var o campo visual e a capacidade de com
preensão. (. .. ) 

A comparação da cidade com uma 

máquina é, ao mesmo tempo, pertinente e 
desviante. Pertinente porque uma cidade 
vive na medida em que funciona, isto é, 
serve para se viver nela e para fazer vi
~. Des'liante porque, diferentemente das 

máquinas, que são criadas com vistas a 

uma determinada função, as cidades são 

todas ou quase todas o resultado de adap

tações sucessivas a funções diferentes, não 

previstas por sua fundação anterior (pen
so nas cidades italianas, com sua história 
de séculos ou de milênios). 

Mais do que com a máquina, é a 

comparação com o organismo vivo na 

evolução da espécie que pode nos dizer 
alguma coisa importante sobre a cidade: 
como, ao passar de uma era para outra, 
as espécies vivas adaptam seus órgãos 
para novas funções ou desaparecem, as
sim também as cidades. E não podemos 

esquecer que na história da evolução toda 

espécie carrega consigo características 

que earecem de outras eras, na medida 
em que já não correspondem a necessi
dades vitais, mas que talvez um dia, em 

condições ambientais transformadas, se

rão as que salvarão a espécie da extinção. 
( ... ) 

(CALVINO, Italo. Os deuses da cidade. 

Assunto encerrado: discurso sobre litera

tura e sociedade. Trad. Roberto Bami. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 333-
334) 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Ârea Admi
nistrativa - TRT 2/2014) O comentário cor
reto sobre o emprego do sinal de pontuação 
no trecho citado é: 

a) parecem de outras eras, na medida em 
que já não correspondem a necessidades 
vitais / a vírgula introduz expressão que, 
em consequência do emprego de na me
dida em que, expressa ideia de "em con
formidade com". 

b) (penso nas cidades italianas, com sua 
história de séculos ou de milênios) / os 
parênteses abrigam lembrança cuja pre
sença no texto sugere que elas sejam o 
exemplo mais expressivo das adaptações 
referidas. 

c) descartar tudo aquilo que impede vê
-Ia, todas as ideias recebidas, as imagens 
pré- constituídas / a substituição das du
as vírgulas por parênteses, seguidos por 
vírgula, não altera a relação original entre 
os segmentos. 

d) uma cidade vive na medida em que fun
ciona, isto é, serve para se viver nela e pa
ra fazer viver / a segunda vírgula, por ser 
optativa, pode ser retirada sem que haja 
prejuízo da correção gramatical. 

e) pode nos dizer alguma coisa importante 
sobre a cidade: como, ao passar de uma 
era para outra, as espécies vivas ... as cida
des / os dois-pontos introduzem a síntese 
do que foi tratado com mais detalhes an
teriormente na frase. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Relendo 
o parágrafo em que foram inseridos os pa
rênteses e as ideias, fica claro que a intenção 
é dar ênfase ao trecho. Por eliminação tam
bém daria para chegar à resposta. Vejamos as 
alternativas. 

Alternativa "a" - Na medida em que in
dica causa e não conformidade. Dica: à medi
da que possui relação de proporcionalidade. 
Não confunda. 

Alternativa "c" - Os termos todas as 
ideias recebidas e as imagens pré- constitu
ídas possuem função de aposto de tudo 
aquilo que impede vê-Ia. Não podendo, assim 
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separar as expressões, muito menos inserir 
vírgula após os parênteses. 

Alternativa "d" - As expressões isto é e 
ou seja são explicativas e devem, obrigatoria
mente, estar entre vírgulas. 

Alternativa "e" - Os dois-pontos não sin
tetizam, mas sim explicam, citam. 

02. (FCC - Analista Judiciário - Ârea Admi
nistrativa - TRT 16/2014) Quanto à pontua
ção, a frase inteiramente correta é: 

a) Já pela má fama adquirida já por precon
ceito, sempre haverá por parte de certos 
leitores, alguma relutância diante da lei
tura de um prefácio. 

b) O autor do texto não hesita honestamen
te, de recorrer a experiências pessoais, pa
ra demonstrar sua tese, favorável em boa 
parte à existência mesma dos prefácios. 

c) A escritora Cecília Meireles tão talentosa 
quanto bonita, é citada no texto como 
parâmetro de excelência, na comparação 
com uma jovem, bela e pouco inspirada 
poetisa. 

d) Muita gente acabará por confessar tal 
como fez o autor, que um prefácio pode 
prender nossa atenção, com muito mais 
força, do que o texto principal de uma 
obra. 

e) O autor conclui, não sem razão, que as 
bibliografias que indicam apenas o pre
fácio de uma obra permitem deduzir, não 
há dúvida, que o restante do livro não im
porta muito. 

Alternativa correta: letra "e" - As qua
tro vírgulas marcam intercalações. Perceba, 
ao ler a parte em negrito, que os termos po
dem ser retirados e a sequência do período 
não é alterado: O autor conclui, não sem 
razão, que as bibliografias que indicam 
apenas o prefácio de uma obra permitem 
deduzir, não há dúvida, que o restante do 
livro não importa muito. 

Correções: 

Alternativa "a" - Já pela má fama adqui
rida,já por preconceito, sempre haverá, por 

parte de certos leitores, alguma relutância 
diante da leitura de um prefácio. 

Alternativa "b" - O autor do texto não 
hesita, honestamente, de recorrer a expe
riências pessoais para demonstrar sua tese 
favorável em boa parte à existência mesma 
dos prefácios. 

Alternativa "c" - A escritora Cecília Mei
reles, tão talentosa quanto bonita, é citada 
no texto como parâmetro de excelência, na 
comparação com uma jovem bela e pouco 
inspirada poetisa. 

Alternativa "d" - Muita gente acabará 
por confessar, tal como fez o autor, que um 
prefácio pode prender nossa atenção, com 
muito mais força do que o texto principal de 
uma obra. 

03. (FCC - Analista Judiciário - Ârea Judi
ciária - TRT 16/2014) Segmentos receberam 
nova pontuação. O que mantém a adequa
ção à norma-padrão é: 

a) Adoção, por parte da empresa ou de 
qualquer instituição, de políticas e práti
cas organizacionais socialmente respon
sáveis / Adoção por parte da empresa 
ou de qualquer instituição, de políticas 
e práticas organizacionais, socialmente 
responsáveis. 

b) Do ponto de vista mercadológico, a res
ponsabilidade social procura harmonizar 
as expectativas dos diferentes segmen
tos ligados à empresa / Do ponto de vista, 
mercadológico, a responsabilidade social 

... procura harmonizar as expectativas dos 
diferentes segmentos, ligados à empresa. 

c) a organização que exerce sua responsa
bilidade social procura respeitar e cuidar 
da comunidade, melhorar a qualidade de 
vida / a organização - que exerce sua res
ponsabilidade social - procura, respeitar 
e cuidar, da comunidade, melhorar a qua
lidade de vida. 

d) gerar uma consciência nacional para in
tegrar desenvolvimento e conservação 
/ gerar uma consciência nacional, para 
integrar, desenvolvimento e conserva
ção. 
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e) para integrar desenvolvimento e con
servação, ou seja, promover o desen
volvimento sustentável, o bem-estar e a 
qualidade de vida / para integrar desen
volvimento e conservação, ou seja: pro
mover o desenvolvimento sustentável, o 
bem-estar e a qualidade de vida. 

COMENTÁRIOS .. 

Alternativa correta: letra "e" - As ex
pressões isto é e ou seja são explicativaS' e 
devem, obrigatoriamente, vir entre pontua
ções. Pode ser entre vírgulas ou seguida de 
dois-pontos, já que haverá explicação poste
rior. 

Alternativa "a" - Não daria para errar, 
pois a vírgula após instituição é descabida e 
nem precisa de teoria para saber, certo? Qua
lifica o substantivo. 

Alternativa "b" - Duas vírgulas erradas: 
após ponto de vista e após segmentos. 

Alternativa "c" - Não cabe o travessão 
anteposto ao pronome realtivo porque a 
oração é restritiva; a vírgula entre os verbos 
procurar e respeitar também está errada por 
separar locução verbal; separar o verbo cui

dar de seu complemento não é permitido; 
a última vírgula deve ser retirada porque a 
oração se encontra na ordem direta. É inte
ressante item assim, já que possui vários er
ros, um pelo menos você encontrará. Não se 
desespere, pense fácil. 

Alternativa "d" - Não se separa verbo 
do complemento: integrar (V.T.D.) desenvol
vimento e conservação (0.0.); a vírgula se
parando a oração final não é obrigatória, é 
facultativa. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Num passado não muito remoto, 

cada um era definido por sua pro,.: 
veniência, e as eerguntas iniciais di
ziam: quem foram seus pais e ante
passados? Onde você nasceu? Quais 
são as dívidas que você herdou? 

Prefiro os dias de hoje, em que 
são nossas próprias façanhas que nos 
definem. É uma escolha que deveria 
nos deixar mais livres, mas aconte
ce que a praticamos de um jeito es
tranho: junto com os laços que nos 
prendiam às nossas origens e ao pas
sado, nossa vida concreta também 
é silenciada na descrição de nossa 
identidade. ( .. .) 

(Adaptado de: Contardo Caliga
ris, Folha de S. Paulo, 17/10/2009. 

Disponfvel em: http://www1.fo

lha.uol.com.br/folha/publifolha/ ul
tl0037u398900.shtml.) 

04. (FCC - Analista Judiciário - Psicologia 
- TRT 12/2013) Atente para o que se afirma 
abaixo a respeito da pontuação empregada 
no texto. 

.1. É uma escolha que deveria nos deixar mais 
livres. 

Uma vírgula pode ser inserida imediata
mente após que, sem prejuízo para a cor
reção. 

11. No segmento cada um era definido por 
sua proveniência, e as perguntas iniciais di
ziam. .. a vírgula pode ser suprimida, sem 
prejuízo para a correção. 

111. Quem foram seus pais e antepassados? 

Onde você nasceu? Quais são as dívidas 
que você herdou? 

Os pontos de interrogação podem ser 
suprimidos, sem prejuízo para a correção 
e o sentido, pois as perguntas feitas nas 
frases acima são retóricas. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) 111. 

b) I e 11. 

c) 11 e 111. 

d) I e 111. 

e) 11. 

COMENTÁRIOS . . . . 
Alternativa correta: letra "e" 

, . , 
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I. Errado: o que é pronome realtivo que 
retoma escolha e possui função de sujeito. 
Não pode haver vírgula entre sujeito e verbo. 

11. Certo: a vírgula pode ser retirada por
que já existe a conjunção aditiva e. 

111. Errado: Trata-se de frases interrogati
vas e não se pode suprimir pontuação algu
ma. Dica: retórica é arte de bem falar; valer-se 
da eloquência ou da argumentação c/ara pa
ra se comunicar. Não é retórica. São apenas 
exemplos das perguntas iniciais. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Nós somos muito parecidos com 
computadores. O funcionamento dos 
computadores, como todo mundo_ 
sabe, requer a interação de duas ~!::: 
~. Uma delas chama-se hardware, 
literalmente "equipamento duro", 
e a outra denomina-se software, 
"equipamento macio". O hardware 
é constitufdo por todas as coisas só
lidas com que o aparelho é feito. O 
software é constituído por entidades 
"espirituais" - símbolos que formam 
os programas que serão gravados.( .. .) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. 

Campinas: Papirus, 1996 (com 
adaptações). 

05. (Cespe - Analista - MPU/2013) No tre
cho, coerentemente com o emprego da ora
ção "como todo mundo sabe", que expressa 
uma generalização, poderia ter sido empre
gado, em vez do ponto final, o sinal de dois
-pontos após a expressão "de duas partes", 
seguido da seguinte estrutura: o hardware, 
literalmente "equipamento duro", e o softwa
re, "equipamento macio". 

( ) certo ( ) errado 

COMENTÁRIOS 

Certo - Os dois pontos teriam função de 
citar as duas partes do computador = corre
to; a reescritura mantém o sentido e a clareza 

do período. A vírgula anteposta à conjunção 
e separa os duas partes que são explicadas. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) No período colonial, o Brasil 
foi orientado pelo direito lusitano. 
Não havia o Ministério Público como 
instituição. Mas as Ordenações Ma
nuelinas de 1521 e as Ordenações Fi
lipinas de 1603 já faziam menção aos 
promotores de justiça, atribuindo a 
eles o papel de fiscalizar a lei e de pro
mover a acusação criminal. ( .. .) 

Internet: <www.mpu.mp.br> 
(com adaptações). 

06. (Cespe - Técnico - MPU/2013) A vírgula 
após "colonial" é utilizada para isolar aposto. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - A vírgula indica inversão, pois a 
oração não se inicia com o sujeito, mas sim 
com o adjunto adverbial de tempo. 

Observação: em inversão de advérbio 
(uma palavra), a vírgula é facultativa; em in
versão de locução adverbial (mais de uma 
palavra), a vírgula é obrigatória. 

07. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) Considere o trecho 
abaixo: 

Mas nem sempre foi assim: esse é um 
movimento de retomada que se segue 
a uma devastadora crise na produção 
brasileira. E o motor dessa retomada é o 
cacau fino. 

Mantém-se a correção do trecho acima, 
substituindo-se 

I. os dois-pontos por ponto e vírgula. 

11. "E" por uma vírgula seguida de cujo, fa
zendo-se a devida adaptação de maiús
culas e minúsculas. 

111. "a uma devastadora" por "à devastadora". 

Está correto o que se afirma APENAS em 
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a) II e 111. 

b) 11. 

c) I e 11. 

d) lelll. 

e) I. 

'C' .. ,"A:::~'.'~:·.Z,'ç()i\{~~!4RI§~ ... ~ •.... 
Alternativa correta: letra "d" 

Nota da autora: Questão de pontuação 
e crase. 

I. Certo, pois os dois-pontos separam ora
ções coordenadas não unidas por conjunção, 
que guardem relação entre si. No caso, expli
cação. 

11. Errado. O pronome relativo cujo não 
admite artigo. Se o retirássemos, caberia o ar
tigo, mas não a vírgula porque restringe: uma 
devastacora crise na produção brasileira cujo 
motor dessa retomada é o cacau fino. 

111. Certo. É um movimento de retomada 
que se segue à devastadora crise na produ
ção brasileira = segue ao devastador poder. 
Substituindo a palavra feminina por masculi
na, resulta em ao = crase. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A disseminação do conceito de 

boas práticas corporativas, que ga

nhou força nos últimos anos, fez 

surgir uma estrada sem volta no ce

nário global e, consequentemente, 

no Brasil. Nesse contexto, governos e 

empresas estão fechando o cerco con

tra a corrupção e a fraude, valendo-se 

dos mais variados mecanismos: leis 

severas, normas de mercado e boas 

práticas de gestão de riscos. Isso por

que se cristalizou a compreensão de 

que atos ilícitos vão além de compro

meter relações comerciais e o próprio 

caixa das empresas. Eles representam 

dano efetivo à reputação empresarial 

frente ao mercado e aos investidores, 

que exigem cada vez mais transpa
rência e, em casos extremos, acabam 
em investigações e litígios judiciais 
que podem levar executivos à cadeia. 

(Fernando Porfirio, Pela solidez 
nas organizações. Em Mundo corpo
rativo n028, abril-junho 2010) 

08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) No trecho - Nesse contex
to, governos e empresas estão fechando o 
cerco contra a corrupção e a fraude, valendo
-se dos mais variados mecanismos: leis seve
ras, normas de mercado e boas práticas de 
gestão de riscos. - o emprego de dois-pontos 
cumpre a função de 

a) enumerar dados novos, que desmentem 
uma afirmação precedente. 

b) expor um ponto de vista contrário àquele 
adotado pelo autor. 

c) apresentar ideias contrastantes, para ins
talar uma polêmica. 

d) deslocar a atenção do leitor para infor
mações não pertinentes ao texto. 

e) introduzir informações que especificam 
uma afirmação anterior. 

Alternativa "e": correta - Os dois pon
tos especificam os mais variados mecanis
mos. 

Alternativa "a" - Não desmentem. 

Alternativa "b" - Não é contrário. 

Alternativa "c" - Não há ideias contras-
tantes. 

Alternativa "d" - Não desloca a atenção. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Restam dúvidas sobre o cresci
mento verde. Primeiro, não está claro 
até onde pode realmente chegar uma 
política baseada em melhorar a efi
ciência sem preços adequados para 
o carbono, a água e (na maioria dos 
países pobres) a terra. É verdade que 
mesmo que a ameaça dos preços do 
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carbono e da água em si faça diferen
ça, as companhias não podem supor
tar ter de pagar, de repente, digamos, 
40 dólares por tonelada de carbono, 
sem qualquer preparação. Portanto, 
elas começam a usar preços-sombra. 
Ainda assim, ninguém encontrou até 
agora uma maneira de quantificar 
adequadamente os insumos básicos. 
E sem eles a maioria das políticas de 
crescimento verde sempre será a se
gunda opção. 

(Carta Capital, 27.06.2012. Adap
tado) 

09. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2012) Na passagem - ... e (na 
maioria dos países pobres) a terra. -, o uso 
dos parênteses indica uma informação 

a) comum aos termos/ carbono, água e 
terra. Nesse contexto, eles poderiam ser 
substituídos por reticências. 

b) específica relacionada ao termo "terra". 
Nesse contexto, eles poderiam ser subs
tituídos por travessões. 

c) principalmente relativa ao termo "terra". 
Nesse contexto, eles poderiam ser elimi
nados. 

d) relativa aos termos "carbono", "água" e 
"terra". Nesse contexto, eles poderiam ser 
substituídos por vírgulas. 

e) excluída da referência ao termo "terra". 
Nesse contexto, eles poderiam ser substi
tuídos por dois pontos ou ponto e vírgula. 

,. , 
b,,, ,.~'"V>'''i_4'A,";, COMENTARIOS 

Alternativa "b": correta- Parênteses 
são usados para um comentário acessório. 
Aqui especifica terra é o elemento imediato, 
seguinte dos três mencionados no período e 
poderiam (os parênteses) serem substituídos 
por travessões. 

Alternativa "a" - Não se referem aos 
termos carbono e água só a terra. Reticências, 
não têm lugar neste contexto. 

Alternativa "c"- Não poderiam ser eli
minados - somente substituídos. 

Alternativa "d"- Não indica informação 
relativa aos termos Carbono e água, somen
te a terra embora pudessem ser substituídos 
por vírgulas. 

Alternativa "e"- Afirmativa duplamente 
absurda. 

10. (Cespe - Técnico - Administração -
MPu/2013) A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e das ideias do trecho, 
julgue o item a seguir. 

Inalterado desde a redemocra
tização, o sistema político brasileiro 
está finalmente diante de uma opor
tunidade concreta de mudanças, 
principalmente em relação a aspec-

tos que dão margem a uma série de 
deformações e estimulam a corrup-
ção já a partir do período de campa-

nha eleitoral. ( ... ). Zero Hora, 8/4/2013. 

Estariam mantidas a correção gramatical 
e a coerência do texto se, feitos os devi
dos ajustes de maiúsculas e minúsculas, 
o trecho "Inalterado desde a redemocra
tização" fosse deslocado e inserido, entre 
vírgulas, imediatamente após "brasilei
ro". 

( ) Certo ( ) Errado 

c()M!i~t4~iº§ . 
Resposta: (Certo) - Continuam corretas 

a gramática e a coerência: O sistema político 
brasileiro, inalterado desde a redemocratiza- . 
/~, está finalmente diante de uma oportuni
dade concreta de mudanças. 

Dica: Leia o trecho como se a intercalação 
não existisse para ter certeza da correção gra
matical (em negrito apenas): O sistema polí
tico brasileiro, inalterado desde a redemo
cratização, está finalmente diante de uma 
oportunidade concreta de mudanças. 

11. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas linguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 
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( ... ) Nem podia ser de outra forma, em 
se tratando de uma das questões basilares 
da história, a qual não pode ser vista se
gundo uma continuidade linear, devendo 
ser vista como o desenrolar de ciclos cultu
rais diferentes, com diversificadas conjun
turas histórico-culturais. 

Ora, cada ciclo ou conjuntura históri
co-cultural tem sua experiência da justi
ça, a sua maneira própria de realizá-/~in 
concreto, o que leva à conclusão de que, 
em vez de indagar acerca de uma ideia 
universal de justiça, melhor será tentar 
configurar, no plano concreto da ação, o 
que sejam atos justos. 

Miguel Reale. Variações sobre a justiça (I). 
In: O Estado de S.Paulo, B/2001. Internet <ht
tpJ/home.comcast.net> (com adaptações). 

Sem prejuízo para as ideias originais do 
texto ou para a sua correção gramatical, 
o último parágrafo do texto poderia ser 
divido em dois períodos, substituindo-se 
a vírgula logo após "concreto" por pon
to final e reescrevendo-se o trecho sub-o 
sequente da seguinte forma: Isso leva à 

seguinte conclusão: em lugar de buscar 
uma ideia universal de justiça, é melhor 
tentar definir os atos justos no plano con
creto da ação. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENT1~!6~:q~:2~~~i~;" 
Resposta: (Certo) - Primeira impressão: 

quanta informação! Vamos dividir: 

1) Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico
-cultural tem sua experiência da justiça, a sua 
maneira própria de realizá-Ia in concreto. O 
que leva à conclusão de que, em vez de inda
gar acerca de uma ideia universal dejustiça = 
certo. O pronome demonstrativo o retoma a 
ideia do período anterior. 

2) Isso leva à seguinte conclusão: em lu
gar de buscar uma ideia universal de justiça, 
é melhor tentar definir os atos justos no pIa
no concreto da ação. = certo. Os dois pontos 
explicam citam a conclusão. 
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12. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas linguís
ticas e das ideias do trecho, julgue o item a 
seguir. 

A parte da natureza varia ao infinito. 
Não há, no universo, duas coisas iguais. 
Muitas se parecem umas às outras, mas 
todas entre si diversificam. Os ramos de 
uma só árvore, as folhas da mesma plan
ta, os traços da polpa de um dedo huma
no, as partículas do mesmo pó, as raias 
do espectro de um só raio solar ou estelar. 
Tudo assim, desde os astros no céu, até os 
micróbios no sangue, desde as nebulosas 
no espaço até as gotas do rocio na relva 
dos prados.( .. .) 

Ruy Barbosa. Oração aos moços. In
ternet: <http://home.comcast.net> (com 
adaptações). 

Sem prejuízo dos sentidos originais do 
texto e de sua correção gramatical, o 
ponto final empregado logo após a for
ma verbal "diversificam" poderia ser 
substituído por sinal de dois-pontos, 
seguido por "Os" grafado com inicial mi
núscula. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 
Resposta: (Certo) - Muitas se parecem 

umas às outras, mas todas entre si diversi
ficam: os ramos de uma só árvore, as folhas 
da mesma planta. Os dois pontos explicam a 
diversificação. 

13. (Cespe - Delegado de Polícia - AL/ 
2012) Com relação ao sentido e aos aspectos 
linguísticos do trecho a seguir, julgue o item 
subsequente. 

Colonialismo 

( .. .) 

Após a Segunda Guerra Mund@l, os 
movimentos nacionalistas e independen
tis tas que vinham se firmando desde o pe
ríodo entre-guerras ganharam força tanto 
na Africa quanto na Asia. A luta contra o 
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colonialismo britânico na fndia de Gandhi, 
com o movimento de resistência passiva 
não violenta, terminou com a indepen
dência, em 1947, mas foi seguida de vio
lentos conflitos étnicos, principalmente em 
virtude de diferenças religiosas entre hin
duístas e muçulmanos. A ocupação japo
nesa na Asia favorecia a manifestação do 
nacionalismo, ao mesmo tempo em que 
as ideias revolucionárias de Marx e Engels 
ganhavam força. ( ... ) 

Internet: <http://acervo.estadao.com. 
br> (com adaptações). 

A vírgula empregada logo depois do tre
cho "Após a Segunda Guerra Mundial" 
(1.18) poderia ser suprimida, sem prejuízo 
da correção gramatical do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

çOl\.f}::N:1:AitIOS 
Resposta: (Errado) - Não pode ser su

primida por estar indicando inversão do ad
junto adverbial (de tempo). A oração não se 
inicia com o sujeito - o que indicaria ordem 
direta. 

14. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) Sobre a pontuação em
pregada, afirma-se corretamente: 

a) Em um observador diante da monumenta
lidade que ele próprio idealizara para Bra
sília ... , uma vírgula poderia ser colocada 
imediatamente depois de monumentali
dade, sem prejuízo para o sentido. 

b) Em No Planalto Central, construíra a iden
tidade escultural do Brasil, a retirada da 
vírgula implicaria prejuízo para a clareza 
e a lógica. 

c) Em Bem disse Le Corbusier que Niemeyer 
tinha "as montanhas do Rio dentro dos 
olhos", a justificativa para o emprego de 
aspas é o realce irônico que se quer dar à 
expressão que elas isolam. 

d) Em Mas o ser humano, este continua des
protegido ... , a vírgula poderia ser retirada 
sem prejuízo para o sentido e a lógica. 

e) Em Brasília, em que pese o sonho neces
sário, resultara em alguma decepção, as 
vírgulas poderiam ser substituídas por 
travessões sem prejuízo para a clareza e 
a lógica. 

. cO~ÉNiÁRÍOS" ,; 
Alternativa "e": correta - Por indicarem 

intercalação de oração, as vírgulas podem, 
sem prejuízo algum, ser substituídas por tra
vessões ou parênteses. 

Alternativa "a" - Não se pode inserir vír
gula anteposta ao pronome relativo (que = a 
qual), pois a oração passa de adjetiva restri
tiva (especifica) à oração adjetiva explicativa 
(generaliza). Altera o sentido. 

Alternativa "b" - Não implica prejuízo 
para a clareza e a lógica, apenas fica gramati
calmente errada, pois na inversão de locução 
adverbial a vírgula é obrigatória. 

Dica: Inversão de advérbio (uma palavra) 
= a vírgula é facultativa. 

Hoje recebemos o gabarito. Hoje, recebe
mos o gabarito. 

Alternativa "c" - Trata-se de uma cita
ção de Le Corbusier. 

Alternativa "d" - A vírgula não pode 
ser retirada por haver separar um termo ple
onástico: Mas o ser humano, este continua 
desprotegido, entregue à sorte que o destino 
lhe impõe. 

15. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) Está plenamente adequada a 
pontuação do seguinte período: 

a) Acredita-se sobretudo entre os estudio
sos da linguagem, que por não haver dois 
sinônimos perfeitos, há que se empregar 
com toda a precisão os vocábulos de uma 
língua, ainda que com isso, se corra o ris
co de passar por pernóstico. 

b) Acredita-se, sobretudc entre os estudio
sos da linguagem que, por não haver dois 
sinônimos perfeitos há que se empregar, 
com toda a precisão, os vocábulos de 
uma língua ainda que com isso, se corra 
o risco de passar por pernóstico. 
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c) Acredita-se sobretudo entre os estudio
sos da linguagem que, por não haver dois 
sinônimos perfeitos, há que se empregar 
com toda a precisão, os vocábulos de 
uma lírgua ainda que, com isso, se corra 
o risco de passar por pernóstico. 

d) Acredita-se, sobretudo, entre os estu
diosos da linguagem, que, por não haver 
dois sinônimos perfeitos, há que se em
pregar com toda a precisão, os vocábu
los de uma língua, ainda que com isso, se 
corra o risco de passar por pernóstico. 

e) Acredita-se, sobretudo entre os estudio
sos da linguagem, que, por não haver 
dois sinônimos perfeitos, há que se em
pregar com toda a precisão os vocábulos 
de uma língua, ainda que com isso se cor
ra o risco de passar por pernóstico. 

COMENTÁJÚOS 

Alternativa "eu: correta - Intercalações: 
Acredita-se, sobretudo entre os estudiosos 
da linguagem, que, por não haver dois sinô
nimos perfeitos, há que se empregar com 
toda a precisão os vocábulos de uma lín
gua ... 

- A última vírgula isola oração concessi-
va. 

Alternativa "au 
- Faltou vírgula para iso

lar intercalação. 

Alternativa "bu 
- Faltou vírgula para iso

lar intercalação. 

Alternativa "CU - Faltou vírgula para iso
lar intercalação. 

Alternativa udu - Intercalação a mais: 
não há moti'lO para intercalar sobretudo. Per
de a coerência. 

16. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Está inteiramente corre
ta a pontuação do seguinte período: 

a) Não é fácil - confessemos logo - estabe
lecer uma clara linha divisória entre o que 
há de virtuoso na confiança, reconhecida 
como atividade positiva e criativa, e o que 

há de meritório em desconfiar, quando is
so significa problematizar uma decisão. 

b) Não é fácil, confessemos logo, estabelecer 
uma clara linha divisória: entre o que há de 
virtuoso na confiança reconhecida como 
atividade positiva, e criativa, e o que há de 
meritório em desconfiar, quando isso sig
nifica problematizar uma decisão. 

c) Não é fácil, confessemos logo: estabelecer 
uma clara linha divisória, entre o que há de 
virtuoso na confiança reconhecida, como 
atividade positiva e criativa, e o que há de 
meritório em desconfiar quando, isso, sig
nifica problematizar uma decisão. 

d) Não é fácil, confessemos logo estabelecer, 
uma clara linha divisória, entre o que há de 
virtuoso, na confiança reconhecida, como 
atividade positiva e criativa, e o que há de 
meritório em desconfiar, quando isso sig
nifica problematizar uma decisão. 

e) Não é fácil - confessemos logo - estabe
lecer uma clara linha divisória, entre o que 
há de virtuoso, na confiança reconhecida 
como atividade positiva e criativa, e o que 
há de meritório, em desconfiar quando is
so significa problematizar uma decisão. 

',:"COMENTXiúós't ," 
,,'-'" '. _ ~ ,,:~ "' ~ __ h ,,-,~"'QJ4 .~".:-4.,,~_ ~~" ,U',i.'k .hi~,,"·_'.' 

Alternativa UaU: correta 

Os travessões indicam intercalação: Não 
é fácil- confessemos logo - estabelecer 
uma clara linha divisória; 

As vírgulas posteriores também indicam 
intercalação: entre o que há de virtuoso 
na confiança, reconhecida como ativida
de positiva e criativa, e o que há de me
ritório em desconfiar. 

A última vírgula separa a oração subor
dinada adverbial temporal quando isso 
significa problematizar uma decisão. 

Alguns erros: 

Alternativa "bu 
- Dois pontos após divi

sória. 

Alternativa "CU - Dois pontos após logo. 

Alternativa "d u 
- Vírgula após estabelecer. 

r 
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Alternativa "eu - Vírgula após divisória. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O tempo não para 

[1] O processo é conhecido. Os custos 
crescem, os competidores avançam, e 
os acionistas querem resultados. Saída: 
renovar os quadros. Leia-se: livrar-se dos 
funcionários mais velhos e caros, con
tratar jovens efebos, com muita vontade 
e pequeno salário. Dito e feito. Então, o 
trabalho' emperra, os clientes reclamam, 
mas a planilha de custos fala mais alto. 
Assim tem sido: a cada crise, interna ou 
externa, as empresas rejuvenescem seus 
quadros. Alguns observadores batizaram 
o processo de 'juniorização". 

(2) Uma empresa 'juniorizada" salta 
aos olhos. Antes, o escritório, silencioso e 
solene, era dominado por calvícies e ca
belos brancos. Seis meses depois, o nível 
de ruído aumentou, e uma horda juvenil 

se estabeleceu. Foram-se as regras e pro
cedimentos, substituídos por um frenesi 
frequentemente confundido com agili
dade e produtividade. O mais importante 
é, porém, que a folha de pagamento foi 
reduzida. Inferno na Terra, paz no Olimpo 
corporativo. 

[3) Renovar sistematicamente os 
quadros é um princípio de gestão im
portante para as empresas. Profissionais 
mais jovens trazem novas ideias, colocam 
em xeque processos anacrônicos e ajudam 
a evitar que a empresa envelheça e perca 
o contato com as mudanças em seu am
biente de negócios. A renovação, realizada 
na medida certa, traz efeitos positivos. 

[4) A juniorização, por ser realizada 
com o propósito de reduzir custos, com
promete a qualidade da gestão e põe em 
risco o futuro das companhias. Vista como 
panaceia, evita que a empresa trate de 
questões mais substantivas, relacionadas 
ao seu modelo de negócios e às suas prá
ticas de gestão. 

(5) Além disso, a juniorização segue 
na contramão da demografia. O Brasil es
tá envelhecendo. Nas próximas décadas, 
as empresas terão de lidar com quadros 
profissionais cada vez mais maduros. Uma 
pesquisa recente, realizada pela consulto
riaPwC e a FGV-Eaesp, instituição à qual 
este escriba está ligado, procurou avaliar 
como o mundo corporativo se prepara 
para o fenômeno. Foram ouvidas mais de 
cem empresas, de diversos segmentos da 
economia. Algumas conclusões são preo
cupantes. 

(6) Em primeiro lugar, menos de 40% 
das organizações pesquisadas reconhe
cem que quadros mais maduros podem 
constituir alternativa à escassez de talen
tos. Consequentemente, a maioria das em
presas não possui mecanismos para atrair 
e manter tais quadros. Em segundo lugar, 
as companhias reconhecem: profissionais 
mais maduros possuem competências 
valiosas, relacionadas à capacidade de 
realizar diagnósticos e resolver problemas, 
além de apresentar maior equilíbrio emo
cionai. Paradoxalmente, elas não contam 
com modelos de gestão de carreira que 
facilitem os processos pelos quais tais 
características poderiam ser mais bem 
exploradas. Em terceiro lugar, há poucas 
iniciativas para garantir maior qualidade 
de vida e para ter quadros mais saudáveis 
no futuro. Há também poucas ações para 
acomodar o perfil e as necessidades dos 
profissionais próximos da aposentadoria. 

/' 

(Adaptado de: Thomaz Wood )r., Car-
taCapital, 27/04/2013, w)Nw.cartacaE,ital. 
com.brlsociedade/o-temeo-nao-~ 

17. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Sobre a pontuação 
empregada no texto, afirma-se corretamente 
que, na frase 

a) Paradoxalmente, elas não contam com 
modelos de gestão de carreira que fa
cilitem os processos pelos quais tais ca
racterísticas poderiam ser mais bem ex
ploradas (último parágrafo), uma vírgula 
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poderia ser colocada imediatamente 
depois de carreira, sem prejuízo para o 
sentido original. 

b) Renovar sistematicamente os quadros é 
um princípio de gestão importante para 
as empresas (3" parágrafo), seria adequa
da a colocação de uma vírgula imediata
mente depois de quadros. 

c) Assim tem sido: a cada crise, interna ou 
externa, as empresas rejuvenescem l>eus 
quadros (1° parágrafo), os dois-pontos 
poderiam ser suprimidos sem prejuízo 
para a clareza e o sentido original. 

d) Foram-se as regras e procedimentos, 

substituídos por um frenesi frequen
temente confundido com agilidade e 
produtividade (2' parágrafo), a vírgula 
poderia ser deslocada para logo depois 
de substituídos, sem prejuízo para a cor
reção e a clareza. 

e) Os custos crescem, os competidores 
avançam, e os acionistas querem resulta
dos (r parágrafo), a colocação da vírgula 

imediatamente depois de avançam está 
plenamente adequada. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Iniciemos pe
la primeira vírgula: separa orações com sujei

tos distintos, mas com ideias afins. A segunda 
vírgula, além de separar oração com sujeito 
distinto, altera o sentido para consequência. 

Alternativa "a" - Não se pode inserir vír
gula antes do pronome relativo, pois passa a 
oração adjetiva restritiva (alguns) para expli
cativa (todos). Altera o sentido. 

Alternativa "b" - Não se separa o sujeito 
do verbo, ou seja, o sujeito do predicado. 

Alternativa "c" - Os dois-pontos expli
cam como tem sido e não podem ser retira
dos. 

Alternativa "d" - Se deslocasse a vírgu
la, separaria o complemento nominal tornan
do o período incorreto. 

18. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) Adaptada de texto da 
orelha do livro Vintém de cobre, a frase cuja 
pontuação está inteiramente adequada é: 

a) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, 
em 1889, e teve uma trajetória literária 
peculiar, pois, embora escrevesse desde 
moça, tinha 76 anos quando seu primeiro 
livro foi publicado. 

b) Cora Coralina nasceu, na cidade de Goi
ás, em 1889 e teve uma trajetória literária 
peculiar, pois embora escrevesse desde 
moça, tinha 76 anos quando seu primeiro 
livro foi publicado. 

c) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, 
em 1889 e teve uma trajetória literária 
peculiar pois, embora escrevesse desde 
moça tinha 76 anos, quando seu primeiro 
livro foi publicado. 

d) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, 
em 1889, e teve uma trajetória literária, 
peculiar, pois embora escrevesse desde 
moça, tinha 76 anos quando seu primeiro 
livro foi publicado. 

e) Cora Coralina, nasceu na cidade de Goi
ás em 1889, e teve uma trajetória literá ria 
peculiar, pois embora escrevesse, desde 
moça, tinha 76 anos quando seu primeiro 
livro foi publicado. 

::Çº~·~NT~RIO~2C:<.:.~::~i .. : 
Alternativa "a": correta 

- As vírgulas entre em 1889 intercalam o 
adjunto adverbial de tempo. 

Antes da conjunção pois separa oração 
coordenada explicativa = porque. 

Entre embora escrevesse desde moça 
intercala oração subordinada adverbial 
concessiva. 

19. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) Atente para as afirmações 
abaixo sobre a pontuação. 

I. Outros conferem "consciência" a criaturas 
que reconhecem seus parentes consan
guíneos e se recordam de locais prévios 
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relacionados a situações de perigo ou de 
prazer. 

Sem prejuízo para o sentido e a correção, 
uma vírgula poderia ser colocada imedia
tamente depois da palavra criaturas. 

11. Não acredito que muitas pessoas susten
tem nos dias de hoje uma versão tão for
te da posição cartesiana ... 

Sem prejuízo para a correção e a clareza, 
o segmento em destaque poderia ser iso
lado por vírgulas. 

111. ... os "insensíveis" índios eram incapazes 
de experimentar alguma forma de dor 
conceituai ou filosófica pela perda de seu 
ambiente ou modo de vida (desde que 
os territórios reservados suprissem suas 
necessidades corporais de alimento e se
gurança), e que os "primitivos" africanos ... 

A substituição dos parênteses por traves
sões não implicaria prejuízo para a corre
ção e a lógica. 

Está correto o que se afirma em 

a) 11, apenas. 

b) I, apenas. 

c) 1,11 e 111. 

d) II e 111, apenas. 

e) I e 111, apenas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta 

Item "I". Após a palavra criaturas há pro
nome relativo e indica que a oração é subor
dinada adjetiva restritiva. Ao inserir a virgula, 
a oração passa a ser adjetiva explicativa. Al
tera o sentido. Eliminadas alternativas b, c e e. 

Item "11". Poderia ser isolado porque in
tercalaria o adjunto adverbial de tempo. 

Itme "111". Em intercalações, os parênte
ses podem ser substituídos por vírgulas ou 
travessões. Eliminada a. 

20. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) A frase cuja pontuação está 
inteiramente adequada é: 

a) Sendo um nome hoje conhecido de to
dos os que apreciam a poesia, Cora Co
ralina deve ter encontrado, já muitos in
térpretes de sua obra, alguns certamente 
sensíveis, e argutos, mas poucos terão 
escrito sobre sua poesia, de maneira tão 
poética como o fez Drummond, ele mes
mo um de nossos maiores poetas. 

b) Sendo um nome hoje conhecido, de to
dos os que apreciam a poesia, Cora Co
ralina deve ter encontrado já muitos in
térpretes de sua obra, algu:ls certamente 
sensíveis e argutos, mas, poucos terão 
escrito sobre sua poesia, de maneira tão 
poética como o fez Drummond ele mes
mo, um de nossos maiores poetas. 

c) Sendo um nome, hoje conhecido de to
dos, os que apreciam a poesia, Cora Cora
lina deve ter encontrado já muitos intér
pretes, de sua obra, alguns certamente 
sensíveis e argutos; mas poucos terão 
escrito sobre sua poesia de maneira tão 
poética como o fez Drummond, ele mes
mo um de nossos maiores poetas. 

d) Sendo um nome hoje conhecido de to
dos os que apreciam a poesia, Cora Co
ralina deve ter encontrado já muitos in
térpretes de sua obra, alguns certamente 
sensíveis e argutos, mas poucos terão 
escrito sobre sua poesia de maneira tão 
poética como o fez Drummond, ele mes
mo um de nossos maiores poetas. 

e) Sendo um nome hoje conhecido de to
dos, os que apreciam a poesia, Cora Cora
lina deve ter encontrado já muitos intér
pretes de sua obra, alguns, certamente 
sensíveis e argutos, mas poucos, terão 
escrito sobre sua poesia de maneira tão 
poética como o fez Drummond, ele mes
mo, um de nossos maiores poetas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta 

Nota da autora: para ganrar tempo, leia 
trecho por trecho de cada alternativa. 

Aos porquês de todas as vírgulas: 
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Sendo um nome hoje conhecido de to
dos os que apreciam a poesia, = inversão 
da oração subordinada adverbial causal. 
Eliminadas b, c e e. 

- alguns certamente sensíveis e argutos = a 
vírgula anteposta separa aposto explica
tivo; a posterior separa oração coordena
da adversativa. 

- A última separa aposto explicativo. 

21. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Mara Rosa e outros 
municípios do norte de Goiás e do sul de 
Tocantins se encontram em uma região ge
ologicamente instável: a zona sísmica Goiás
-Tocantins, que concentra 10% dos terremo
tos do Brasil. 

I. Na frase acima, a vírgula empregada ime
diatamente após Goiás-Tocantins pode 
ser suprimida, sem prejuízo para o senti
do e a correção gramatical. 

11. Os dois-pontos assinalam um esclareci
mento a respeito do que se afirmou an
tes. 

111. Uma vírgula pode ser inserida imediata
mente após Mara Rosa, sem prejuízo para 
a correção e o sentido original. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I. 

b) I e 111. 

c) 11 e 111. 

d) 11. 

e) 111. 

i,.:':".',,: ... Ç9MENTÂRIÔS 

Alternativa "d": correta 

Item "I". Errado: a vírgula não pode ser 
suprimida por indicar explicação. Se retirada, 
passa a restrição. 

Item "11". Certo, pois indica qual é a re
gião: região geologicamente instável: a zona 
sísmica Goiás-Tocantins. 

Item "111". Errado: Não se pode separar 
sujeito do verbo com pontuação. 

22. (FCC - Técnico Judiciário -Adminis
trativa - TRT 9/2013) A frase que apresenta 
pontuação inteiramente adequada é: 

a) Ainda que tenha se aproximado, dos po
etas concretos, Paulo Leminski deixou 
uma obra poética, que não se reduz ao 
concretismo, mas que é caracterizada 
antes de tudo, por uma dicção extrema
mente pessoal, avessa a todas as tentati
vas de rotulação. 

b) Ainda que tenha se aproximado dos po
etas concretos, Paulo Leminski deixou 
uma obra poética que não se reduz ao 
concretismo, mas que é caracterizada, 
antes de tudo, por uma dicção extrema
mente pessoal, avessa a todas as tentati
vas de rotulação. 

c) Ainda, que tenha se aproximado dos po
etas concretos, Paulo Leminski deixou 
uma obra poética que não se reduz ao 
concretismo, mas, que é caracterizada, 
antes de tudo por uma dicção, extrema
mente pessoal, avessa a todas as tentati
vas de rotulação. 

d) Ainda que tenha se aproximado dos po
etas concretos, Paulo Leminski, deixou 
uma obra poética, que não se reduz ao 
concretismo mas que é caracterizada, 
antes de tudo, por uma dicção extrema
mente pessoal avessa, a todas as tentati
vas de rotulação. 

e) Ainda que tenha se aproximado dos po
etas, concretos, Paulo Leminski deixou 
uma obra poética que, não se reduz ao 
concretismo, mas que é caracterizada 
antes de tudo por uma dicção extrema
mente pessoal. avessa a todas, as tentati
vas de rotulação. 

i .·::,::~;~\~:~'~:·~~Ç§M~Ni.{R.!ºS ~"; 
Alternativa "b": correta 

A primeira vírgula indica inversão da ora
ção subordinada adverbial concessiva. Elimi
nadas alternativas a, c e e; 

A vírgula anteposta à conjunção mas é 
obrigatória (indica ideia adversa, oposta). 
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Eliminada alternativa d. Aos fortes: já chega
mos à resposta! 

As vírgulas entre a expressão antes de tu
do indicam intercalação; 

A última vírgula une termos coordena
dos: pessoal (e) avessa. Encaixando a conjun
ção e no lugar da vírgula, certificamo-nos de 
que a vírgula deve permanecer. 

23. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias 
e estruturas Iinguísticas do trecho, julgue os 
itens a seguir. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 
10.0 Região (TRT), após autorização da 
presidenta, efetuou a doação de diversos 
equipamentos, chamados de "passíveis 
de desfazimento", a duas entidades: Cre
che Magia dos Sonhos e Associação dos 
Deficientes de Brasília, consideradas pela 
administração do tribunal como legal
mente aptas a receber os bens. ( ... ) 

Internet: <www.trtlO.jus.br> (corr: 
adaptações). 

O trecho "após autorização da presiden
ta" está entre vírgulas porque se trata de 
adjunto adverbial intercalado na oração 
principal. ou seja, deslocado em relação à 
ordem direta. 

Certo - Ordem direta: sujeito + verbo + 
complemento + predicativo ou adjunto ad
verbial, ou complemento nominal. Lê-se: O 
Tribunal Regional do Trabalho da 10.' Região 
(TRT) efetuou a doação de diversos equipa
mentos, chamados de "passíveis de desfa
zimento", a duas entidades: Creche Magia 
dos Sonhos e Associação dos Deficientes de 
Brasília, consideradas pela administração do 
tribunal como legalmente aptas a receber os 
bens. 

24. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) O emprego de aspas 
em 'passíveis de desfazimento' justifica-se 
porque 'desfazimento' é expressão não di
cionarizada que constitui neologismo. 

COMENTÁRIOS 

Errado - Dois erros: 

1) Se se tratasse de neologismo (uso de 
palavra ou expressão nova, gero com base em 
léxico, semântica e sintaxe preexistentes, na 
mesma língua ou em outra), as aspas deve
riam estar apenas no vocábulo desfazimento; 

2) Segundo o Dicionário Eletrônico Aulete, 
desfazimento significa alteração ou transfor
mação de alguma coisa, material ou não (des
fazimento do acordo, desfazimento do muro); 
DESMANCHO; DESMONTE. Não é neologismo. 

25. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias 
e estruturas linguísticas do trecho, julgue o 
item a seguir. 

( .. .) 
O encontro terá a participação de 

ministros de tribunais superiores, de
sembargadores, juízes, promotores, 
advogados, delegados, diretores de 
tribunais e professores universitários. 
Entre as palestras, painéis e mesas
-redondas estão programados temas 
a respeito de gestão, informatização, 
correição virtual, paradigmas, meio 
ambiente, conciliação, comunicação, 
todos eles relacionados à justiça. 

Internet: <www.trtl0.jus.br> 
(com adaptações). 

No trecho, excetuada a última, todas as 
demais vírgulas têm a mesma justificativa 
de uso. 

Certo - As vírgulas separam termos co
ordenados. 

Dica: Certifique-se encaixando o co
nectivo e: O encontro terá a participação de 
ministros de tribunais superiores e desem
bargadores e juízes e promotores e advoga
dos e delegados e diretores de tribunais e 
professores universitários. Entre as palestras 
e painéis e mesas-redondas estão progra
mados temas a respeito de gestão e infor
matização e correição virtual e paradigmas 
e meio ambiente e conciliação e comunica

ção. 
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26. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias 
e estruturas linguísticas do trecho, julgue o 
item a seguir. 

A primeira ideia de criação de uma 
jurisdição trabalhista surgiu com a Lei nO 
1.637/1907, que previa em seu artigo 80 

os conselhos permanentes de conciliação 
e arbitragem. Posteriormente, a Lei nO 

1.869/1922 srl.ou em São Paulo os tribu
nais rurais - os J~!:!...meiros tribunais tra-.;' 
balhistas.J!9_~. Já existia o Patronato 
Agrícola, ligado à Secretaria de Agricul
tura, o qual se ocupava de tais questões. 
A época, entendeu o governo estadual de 
São Paulo que o modelo de solução entre 
trabalhadores e proprietários rurais era 
inadequado. 

( ... ) 

Internet: <~~~!!:!lºlus.br> (com 
adaptações). 

O trecho "criou em São Paulo ( ... ) do país" 
admite, sem prejuízo para a correção gra
matical e o sentido do texto, a seguinte 
reescrita: criou em São Paulo os primeiros 
tribunais trabalhistas do país: os tribunais 
rurais. 

COMENTÁRIOS c 

Certo - O travessão está separando o 
aposto explicativo, por isso os dois pontos 
podem substituí-lo. 

Usam-se os dois-pontos: em enumera
ções; antes de uma citação; quando se 
quer esclarecer algo; no vocativo em car
tas, sejam comerciais ou sociais (ou vírgu
las); após as palavras: exemplo, observa
ção, nota, importante, etc. 

27. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 9/2013) Atente para as seguin
tes afirmações sobre a pontuação. 

I. Os homens ~e tornaram conhecidos 
Eor terem abalado o mundo de forma de
ci s i va l29.J2a ssa d Q t;;;/W;;~;;;:;;ç--; do co;;;; 
reis, como Alexandre, ou patrícios, como 
Júlio César . .. O segmento em destaque 

poderia ser isolado por vírgulas, sem pre
juízo para o sentido e a correção. 

11. Para os franceses ele foi também algo bem 
mais simples: o mais bem-sucedido gover
nante de sua longa história. Uma vírgula 
poderia ser colocada imediatamente 
depois do termo franceses, sem prejuízo 
para a correção e a lógica. 

111. Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolu
ção de 1789, o sonho de igualdade, liberda
de e fraternidade, do povo se erguendo na 
sua grandiosidade para derrubar a opres
são. Os dois-pontos introduzem no con
texto um segmento explicativo. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e 11, apenas. 

b) I, apenas. 

c) 1,11 e 111. 

d) 111, apenas. 

e) 11 e 111, apenas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta 

Item "I". Errado: Os homens que equivale 
a Os homens os quais (pronome relativo). O 
pronome relativo inicia uma oração subordi
nada adjetiva restritiva (apenas os homens 
que se tornaram conhecidos ... ). Ao inserir 
vírgula antes do relativo, a oração passa a ser 
explicativa e o sentido é alterado para: todos 
os homens se tornaram conhecidos ... e todos 
os homens tinham começado como reis. 

Fixe: explicativa = todos; restritiva: al
guns. 

Item "11". Certo: A virgula separaria inver
são - a oração não se inicia com o sujeito. 

Item "111". Certo: Os dois-pontos expli
cam o que ele destruíra. 

28. (Cespe - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 10/2013) Julgue o item relativo 
a ide ias e aspectos linguísticos do trecho. 

A economia solidária vem-se apresen
tando como uma alternativa inovadora 
de geração de trabalho e renda e uma res
posta favorável às demandas de incfusão 
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social no país. Ela compreende uma diver
sidade de práticas econômicas e sociais 
organizadas sob a forma de cooperativas, 
associações, clubes de troca, empresas de 
autogestão e redes de cooperação - que 
realizam atividades de produção de bens, 
prestação de serviços, finanças, trocas, co
mércio justo e consumo solidário. ( .. .) 

Internet: <http://portal.mte.gov.br/im
prensa> (com adaptações). 

A supressão do travessão não afetaria a 
correção gramatical do texto, mas altera
ria o seu sentido original. 

"::~~,;:ç:QMIN!4I~!ÇiliJ;1f:fi;L;,: 
Certo - Sempre que retirar ou inserir 

pontuação anteposta ao pronome relativo, o 
sentido é alterado. Oração subordinada adje
tiva explicativa: com pontuação (generaliza) 
e oração subordinada adjetiva restritiva: sem 
pontuação (individualiza). 

29. (FCC - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-SP/2012) Está inteiramente 
adequada a pontuação do seguinte periodo: 

a) Em qualquer escalão do governo costu
ma haver mais cedo, ou mais tarde, atri
tos entre o pessoal técnico-administrati
vo estabilizado, por concurso, e o pessoal 
indicado para cargos de confiança que 
ficam ao sabor, das conveniências políti
cas. 

b) Em qualquer escalão, do governo, costu
ma haver mais cedo ou mais tarde, atritos 
entre o pessoal técnico-administrativo 
estabilizado por concurso, e o pessoal in
dicado para cargos de confiança, que fi
cam ao sabor das conveniências políticas. 

c) Em qualquer escalão dó governo, costu
ma haver, mais cedo ou mais tarde, atri
tos entre o pessoal técnico-administrati
vo, estabilizado por concurso, e o pessoal 
indicado para cargos de confiança, que 
ficam ao sabor das conveniências políti
cas. 

d) Em qualquer escalão do governo costu
ma haver, mais cedo ou mais tarde, atritos, 
entre o pessoal técnico-administrativo, 

estabilizado por concurso e o pessoal, in
dicado para cargos de confiança, que fi
cam ao sabor das conveniências políticas. 

e) Em qualquer escalão do governo costu-
, ma haver mais cedo, ou mais tarde atri

tos, entre o pessoal técnico-administrati
vo estabilizado, por concurso. e o pessoal 
indicado, para cargos de confiança, que 
ficam ao sabor das conveniências políti
cas. 

.. C()MENTAkIOS' 

Alternativa "c": correta 

Em qualquer escalão do governo = inver
são de adjunto adverbial; 

mais cedo ou mais tarde = i1tercalação. 
Leia os trechos em negrito: costuma ha
ver, mais cedo ou mais tarde, atritos en
tre o pessoal; 

estabilizado por concurso = intercalação 
de aposto explicativo; 

que ficam ao sabor das conveniências 
políticas = separa oração subordinada 
adjetiva (possui pronome relativo) expli
cativa (com pontuação). 

Perceba que as alternativas a,. b, d e e não 
seguem os porquês mencionados. Assim, 
eliminam-se as alternativas. 

Alguns erros: 

Alternativa "a" - Em qualquer escalão 
do governo costuma haver = eliminada por 
não separar a inversão. 

Alternativa "b" - Em qualquer escalão, 
do governo, costuma haver = intercalação 
descabida. 

Alternativa "d" - Em qualquer escalão 
do governo costuma haver, mais cedo ou 
mais tarde, atritos, entre o pessoal técnico
-administrativo, estabilizado por concurso e 
o pessoal, indicado para cargos de confiança 
= a primeira intercalação está correta. Erros: 
falta intercalar o aposto explicativo e retirar a 
vírgula entre pessoal e indicado. 

Alternativa "e" - Em qualquer escalão 
do governo costuma haver = eliminada por 
não separar a inversão. 

I
'.:': l
i:~ 

'< 1'1 , 
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30. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE /PR/2012) Independentemente 
do quanto de justiça e veracidade "Raising 
Kane" trazia (o artigo foi bastante contestado 
na época), surgem agora evidências de que a 
própria Pauline atuou de modo tãopouco ético 
como ela acusava Welles de ter agido. A crítica 
teria baseado o seu artigo nos estudos realiza
dos por outra pessoa - Howard Suber, pesqui
sador da UCLA (Universidade da Califórnia, em 
Los Angeles), que colaborou com Pauline, mas 
que, por fim, não foi sequer mencionado no 

texto final. 

Afirma-se com correção sobre o acima 
transcrito: 

a) Os parênteses em (o artigo foi bastante 
contestado na época) acolhem a razão da 
ressalva expressa anteriormente. 

b) Independentemente do quantc! de justiça 
e veracidade "Raising Kane" trazia equi
vale à forma correta "Independente que 
"Raising Kane" tivesse de justiça e verda
de". 

c) Entende-se corretamente que a palavra 
agora remete ao exato instante em que 
o lei:or realiza a leitura do texto. 

d) O emprego de teria em teria baseado si
naliza a presença de uma hipótese que, 
pelo contexto, é improvável. 

e) Em surgem agora evidências de que, o 
emprego do segmento destacado é de
terminado pelo verbo presente na frase. 

[:Ef:~~í;[g:J'·'iC9::M~~TÁR!()~ <:;. '.' 

Alternativa "a": correta - Ressalva: 
consideração com que se corrige ou retifica 
alguma coisa. 

Alternativa "b" - Sentido alterado. 

Alternativa "c" - Agora refere-se ao ins
tante em que o texto foi escrito. 

Alternativa "d" - Teria está no futuro 
do pretérito do indicativo (tempo condicio
nai). No contexto, indica que a crítica se ba
seou, não se refere a fato improvável. 

Alternativa "e" - A regência da prepo
sição de é exigida pelo substantivo evidên
cias: surgem evidências de algo. 

31. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE /PR/2012) Considere os itens 
abaixo. Em cada um deles, encontram-se 
a transcrição de um segmento e o mesmo 
segmento pontuado de maneira diferente 
da original. 

I. frequentemente reivindicando para si as 
principais qualidades de "Kane" e a coau
toria do roteiro / frequentemente reivin
dicando, para si, as principais qualidades 
de "Kane" e a coautoria do roteiro 

11. Independentemente do quanto de justiça 
e veracidade "Raising Kane" trazia (o ar
tigo foi bastante contestado na época), / 
Independentemente do quanto de justi
ça e veracidade "Raising Kane" trazia - o 
artigo foi bastante contestado na época 

111. surgem agora evidências de que a própria 
Pauline atuou de modo tão pouco ético 
como ela acusava Welles de ter agido. / 
surgem agora, evidências de que a pró
pria Pauline atuou de modo tão pouco 
ético como ela acusava Welles de ter agi
do. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

O padrão culto escrito abona a nova 
pontuação de 

I, apenas. 

I e 11, apenas. 

I, II e 111. 

II e 111, apenas. 

I e 111, apenas. 

Alternativa "b": correta 

Item "I". Apenas ocorreu intercalação 
do termo para si. 

Item "11". O duplo travessão pode ser 
substituído por parênteses ou vírgulas. 
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Item "111". Há duas opções: ou intercala 
o advérbio de tempo agora, colocando-o 
entre vírgulas, ou retira-se a vírgula após 
tal vocábulo. Como está na alternativa não 
é correto. 

32. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) Com relação a aspectos linguísti
cos do trecho, julgue o item a seguir. 

A começar pela representação po/{
tica, que envolve, no mínimo, premissas 
e categorias mentais muito distintas dos 
modos nativos de fazer política. 

De acordo com a prescrição gramatical, 
o emprego da vírgula que antecede a 
expressão "no mínimo" torna obrigató
rio, no texto, o emprego da vírgula que a 
sucede. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Certo. A expressão no mínimo está inter-, 
calada. Na intercalação, é obrigatório o uso 
de duas vírgulas, dois travessões ou parên
teses. 

33. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) Julgue os itens 
subsequentes, acerca dos sentidos e da or
ganização das ideias do trecho. 

( ... ) O número reduzido de mulheres 
que ocupam cargos públicos - atualmen
te, uma média mundial de 19% nas as
sembleias nacionais - constitui um déficit 
a corrigir. A participação das mulheres 
em todos os níveis do governo democrá
tico -local, nacional e regional- diversi
fica a natureza das assembleias democrá
ticas e permite que o processo de tomada 
de decisões responda a necessidades dos 
cidadãos não atendidas no passado. 

Internet: <http://www.unric.org/pt/> 
(com adaptações). 

- A inserção de vírgula logo depois do ter
mo "cidadãos" acarretaria prejuízo sintá
tico e semãntico ao texto. 
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( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - O termo dos cida
dãos está ligado a necessidades. Inserir a vír
gula acarretaria erro. 

34. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) O trecho entre tra
vessões constitui uma enumeração em pro
gressão ascendente dos "níveis de governo" 
referidos na linha anterior. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado. O trecho constitui uma enume
ração, mas não em progressão ascendente 
(que ascende, que se eleva, sobe). 

35. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região/ 2012 - FCC) 
Atente para as seguintes afirmações sobre a 
pontuação. 

I. o primeiro grande filme "falado" de 
monstro a sair de Hollywood, que deter
minou a sua temática através da estra
tégia mais "despojada" que se poderia 
conceber. 

A retirada da vírgula colocada imediata
mente depois de Hollywood redundaria 
em prejuízo para a correção e o sentido 
original. 

11. O filme começa com um prólogo (antes 
mesmo da apresentação dos títulos), du-

""rante o qual... 

Os parênteses poderiam ser substituí
dos por travessões, sem prejuízo para a 
correção e a lógica. 

111. Não encontramos nenhuma passagem 
que trate da desobediência a Deus - um 
assunto inverossímil para Mary Shelley e 
seus amigos livres-pensa-dores. 

A substituição do travessão por uma vír
gula resultaria em prejufzo para a corre
ção e a lógica. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 
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b) 

c) 

d) 

e) 
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I e 11, apenas. 

11 e 111, apenas. 

111, apenas. 

1,11 e 111. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa ub": correta 

Item "I". Correto: retirar ou inserir a vír
gula anteposta ao pronome relativo sem
pre redundará em prejuízo para a corre$áo 
e o sentido, pois traspõe a oração adjetiva 
explicativa para restritiva. 

Item "11". Correto: parênteses e traves
sões podem ser substituídos por vírgulas 
quando se trata de intercalação. 

Item "111". Errado: se o item I1 está corre
to, o 111 está incorreto. Não há prejuízo para a 
correção e a lógica. 

36. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) 
O período em que a pontuação está inteira
mente adequada é: 

a) Tema dos mais polêmicos a clonagem 
divide opiniões, não apenas entre ag
nósticos e religiosos como seria de se es
perar mas, igualmente, entre os adeptos 
incondicionais da ciência, e aqueles que 
mesmo não crendo, em Deus, acreditam 
haver limites que o homem não deve ul
trapassar. 

b) Tema, dos mais polêmicos, a clonagem 
divide opiniões não apenas entre agnós
ticos e religiosos, como seria de se espe
rar mas, igualmente, entre os adeptos 
incondicionais da ciência e aqueles, que 
mesmo não crendo em Deus, acreditam 
haver limites que o homem não deve ul
trapassar. 

c) Tema dos mais polêmicos a clonagem, 
divide opiniões não apenas entre agnós
ticos e religiosos, como seria de se espe
rar, mas igualmente entre os adeptos, 
incondicionais da ciência, e aqueles que 
mesmo não crendo em Deus acreditam 
haver limites, que o homem não deve 
ultrapassar. 
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d) Tema dos mais polêmicos, a clonagem 
divide opiniões não apenas entre agnós
ticos e "religiosos, como seria de se espe
rar, mas igualmente entre os adeptos 
incondicionais da ciência e aqueles que, 
mesmo não crendo em Deus, acreditam 
haver limites que o homem não deve ul
trapassar. 

e) Tema dos mais polêmicos, a clonagem 
divide opiniões, não apenas entre ag
nósticos e religiosos, como seria de se 
esperar, mas igualmente, entre os adep
tos incondicionais da ciência e aqueles 
que mesmo não crendo em Deus, acre
ditam haver limites, que o homem não 
deve ultrapassar. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa ud": correta 

- Tema dos mais polêmicos: aposto expli
cativo de clonagem. Eliminadas alterna
tivas a, b e c. 

como seria de se esperar: intercalação. 

mesmo não crendo em Deus: intercala
ção. Eliminada alternativa e. 

37. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) A pontuação 
está plenamente adequada na frase: 

a) O cronista, diante da possibilidade de 
habitar uma ilha, enumera uma série 
de argumentos que, a princípio, des
qualificariam as supostas vantagens de 
um insulamento, mas, ao fim e ao cabo, 
convence-se de que está na ilha a última 
chance de desfrutarmos nossa liberdade. 

b) O cronista diante da possibilidade, de 
habitar uma ilha, enumera uma série de 
argumentos, que a princípio desqualifi
cariam as supostas vantagens de um in
sulamento, mas ao fim e ao cabo, conven
ce-se de que está na ilha a última chance 
de desfrutarmos nossa liberdade. 

c) O cronista diante da possibilidade de 
habitar uma ilha enumera uma série 
de argumentos, que a princípio, des
qualificariam as supostas vantagens de 
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um insulamento; mas ao fim e ao cabo 
convence-se, de que está na ilha a últi
ma chance de desfrutarmos nossa liber
dade. 

d) O cronista, diante da possibilidade de 
habitar uma ilha enumera uma série de 
argumentos, que a princípio, desqual!fi
cariam as supostas vantagens de um In

sulamento mas, ao fim e ao cabo conven
ce-se de que está na ilha, a última chance 
de desfrutarmos nossa liberdade. 

e) O cronista, diante da possibilidade de 
habitar uma ilha enumera uma série de 
argumentos que a princípio, desqual!fi
cariam as supostas vantagens de um In
sulamento; mas ao fim e ao cabo, conven
ce-se de que, está na ilha, a última chance 
de desfrutarmos nossa liberdade. 

Resposta correta: (A) 

diante da possibilidade de habitar uma 
ilha: intercalação. Leia em negrito: O 
cronista, diante da possibilidade de ha
bitar uma ilha, enumera uma série de 
argumentos. Eliminadas todas as ou
tras alternativas. Que fácil! 

a princípio: intercalação ... " uma série doe 
argumentos que, a princípio, desquall
ficariam as supostas vantagens de um 
insulamento. 

mas: a vírgula é obrigatória antes da 
conjunção adversativa. 

ao fim e ao cabo: intercalação .... mas, ao 
fim e ao cabo, convence-se de que está 
na ilha a última chance de desfrutar
mos nossa liberdade. 
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Capítulo 1 

COESÁO E COERÊ elA 
SUMÁR~O 

1. Introduçáo • 2. Coesão referencial. 3. Coesáo sequencial • 3.1. Paráfrase· 3.2. Perífrase. 4. Tipos 
de incoerência· 5. Questões comentadas de concursos (frases corretas) 

1. INTRODUÇÃO 
Coesão relaciona-se com o microtexto, ou seja, com as palavras que estabelecem as liga

ções das ideias. É importante para estabelecer a coerência do texto. 

Coerência textual é a relação lógica entre as ídeias, pois essas devem se complementar, é 
o resultado da não contradição entre as partes do texto. Inclui fatores como o conhecimento 
que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, conhecimento de mundo, o 
conhecimento que esses têm da língua que usam e intertextualidade. Por isso, refere-se ao 
nível semântico e cognitivo, isto é, as informações de um texto possuem um fundo de verdade 
em relação ao próprio texto e em relação ao mundo real. 

2. COESÃO REFERENCIAL 
Ocorre quando determinado elemento textual se remete a outro, substituindo-o. A refe

rência, inicialmente, pode ser em relação a um dado externo ou interno ao texto. 

I Coesão por Referência exofórica Refere-se a um elemento fora do texto. 

I Coesão por Referência endofórica Faz referência a algo dentro do texto. 

Exemplo de coesão por referência exofórica: 

'}l. gente era pequena naquele tempo. E aquele era um tempo em que ainda se apre
goava nas ruas. Não em todas as ruas, mas naquela onde vivíamos. Naquela rua, que 
tinha por nome a data de um santo, o tempo passava mais lentamente do que no resto 
da cidade de Porto Alegre." 

(Trecho inicial de uma crônica, postada no site http://revistagloborura{.globo.com, 
por Letícia Wierzchowski) 

A coesão por referência endofórica ocorre por intermédio de: pronomes (pessoais, pos
sessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos), numerais (ambos, primeiro, 
segundo), advérbios pronominais (lá, aí, aqui, onde, aqui), elipse (omissão de um termo facil
mente perceptível), sinonímia (substituição lexical) e metonímia (parte pelo todo). 

3. COESÃO SEQUENCIAL 
É obtida por meio dos elementos de ligação que proporcionam as relações necessárias à 

integração harmoniosa de orações e parágrafos em torno de um mesmo assunto. Elementos 
de coesão mais utilizados: 
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Prioridade, rele- principalmente, primordialmente, sobretudo, em primeiro lugar, antes de mais 
vância nada, primeiramente,acima de tudo. 

Tempo (ordem, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, 
sucessão, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mes-

anterioridade, mo tempo, simultaneamente, a princípio, pouco antes, pouco depois, anteriormen-
posterioridade) te, posteriormente, em seguida, afinal, por fim. 

Semelhança, igualmente, da mesma forma, assim também, do' mesmo modo, similarmente, ana-
comparação logamente, por analogia, de maneira idêntica. 

Conformidade 
conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de 
vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, bem como. 

Condição, 
se, caso, salvo se, contanto que, desde que, a menos que, a não ser que etc. 

hipótese 

Adição, 
e, além disso, ademais, por sua vez, outro ponto, mais (grave) ainda, ainda mais, 
também, mas também, constata-se também, vale frisar ainda, vale lembrar tam-

continuação 
bém. 

Dúvida provavelmente, possivelmente, é provável. 

Certeza, ênfase 
de fato, por certo" certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvi-
da, obviamente. 

Ilustração, 
exemplificação, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou por outra, a saber, haja vista. 
esclarecimento 

Propósito, 
intenção, finali- com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, afim de que. 

dade 

Resumo, 
em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa ma-

recapitulação, 
conclusão neira, logo, afinal, está claro que. 

Causa em virtude de, por causa de, devido a, é resultado de. 

Consequência 
consequentemente, por consequência, como resultado, por isso, assim, como efei-
to, de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que. 

Explicação porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que. 

Contraste, por outro lado, paradoxalmente, pelo contrário, caso contrário, em contraste com, 
oposição mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. 

Restrição, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, conquanto, se bem que, por 
ressalva mais que, por menos que, não obstante. 

3.1 Paráfrase 

A Paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em 
outro texto. Portanto, é sempre a reescritura de um texto já existente, uma espécie de tradução 
dentro da própria língua. 
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o autor da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a ideia do texto. Além 
disso, são exigências de uma boa paráfrase: 

1) Utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original. 

2) Não omitir nenhuma informação essencial. 

3) Não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original. 

4) Utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão no original 
e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. 

3.2 Perífrase 
Trata-se de uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características 

ou atributos, ou de um fato que o celebrizou. 

Exemplo: A Cidade Maravilhosa (= Rio de Janeiro) continua atraindo visitantes do mundo 

todo. 

Observação: quando a perífrase indica uma pessoa, recebe o nome de antonomásia. 

Exemplos: 

O Divino Mestre (= Jesus Cristo) passou a vida praticando o bem. 

O Poeta dos Escravos (= Castro Alves) morreu muito jovem. 

O Poeta da Vila (= Noel Rosa) compôs lindas canções. 

4. TIPOS DE INCOERÊNCIA 

o significado das palavras não se 
completam. 

Não são utilizados corretamente os 
meios sintáticos para expressar a 
coerência semântica, ou seja, em
pregam-se conectivos, pronomes 
(etc.) inadequadamente. 

Ocorre quando se misturam regis
tros linguisticos. 

"A televisão transmite lazer:' 

O verbo transmitir significa "fazer passar de um 
lugar a outro, comunicar". Nesse sentido, o lazer 
não é algo que venha de um ponto para outro, 
mas algo que é"proporcionado". 

Pessoas ricas procuram o ensino particular. 
Onde os métodos, equipamentos e professo
res são melhores. 

Observe a mudança "de tom" no discurso que 
se segue: "Venho diante de vossa Magnificên
cia manifestar meu repúdio ao fato de uma 
instituição pública querer subtrair da popula
ção um espaço de lazer. Francamente, achei a 
maior sujeira, sacanagem, nada a ver:' 

A: "Achei difícil compreender o tópico dois do 

O sentido de uma sequência de capítulo três." 
atos de fala é quebrado. B: "O céu está maravilhoso com as nuvens 

escuras de chuva." 
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5. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Reduzido a um clique 

RIO DE JANEIRO - A notícia é alar
mante: ':4mazon se prepara para ven
der livros físicos no Brasi/". ° alarme 
não se limita à iminente entrada da 
Amazon no mercado brasileiro de Ii- ,.r 

vros - algo que lembrará o passeio de 
um brontossauro pela Colombo. 

6 ameaça começa pela expres
?~9....1ivr~s físicos". É o que, a partir 
de agora, o diferenciará dos livros 
digitais. 

Pelos últimos mil anos, dos ma
nuscritos aos incunábulos e aos 
impressos a laser, os livros têm sido 
chamados de livros. Nunca precisa
ram de adjetivos para distingui-los 
dos astrolábios, das guilhotinas ou 
das cenouras. Quando se dizia "livro", 
todos entendiam um objeto de peso e 
volume, composto de folhas encader
nadas, protegidas por papelão ou 
couro, nas quais se gravavam a tinta 
palavras ou imagens. 

Há 200 anos, os livros deixaram 
9~s~!y!!,!!~io das bibliotecas pú
pJicas ou garticulares e passaram a 
ser vendidos em lojas especializadas, 
chamadas livrarias. Desde sempre, 
as livrarias se caracterizaram por es
tantes altas, vendedores atenciosos, 
uma atmosfera de paz e a ocasional 
presença de um gato. Foi nelas que 
leitores e escritores aprenderam a se 
encontrar e trocar ideias, gerando 
uma emulação com a qual a cultura 
teve muito a ganhar. 

A Amazon dispensa tudo isso. Ela 
Y.~r1s!~YI<2~ "físicos", mas a partir 
de um endereço imaterial - nada 
físico -, acessível apenas pela inter
net. Dispensa as livrarias. Se você se 
interessar por um livro (certamente 

recomendado por uma lista de best
-se/lers), basta o número do seu car
tão de "crédito e um clique. Em dois 
dias, ele estará em suas mãos - e a 

um preço mais em conta, porque a 
Amazon não tem gastos com aluguel, 

escritório, luz, funcionários humanos 
e nem mesmo a ração do gato. 

Com sorte, os livros continuarão 
"físicos". 

Mas os leitores correm o risco de 
ser reduzidos a um número de cartão 

de crédito e um clique. 

(CASTRO, Ruy, Folha de S.Paulo, 
opinião, 7 de ag. De 2013. p. A2) 

01. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) É correta a seguinte 
informação: 

a) Em gerando uma emulação com a qual a 
cultura teve muito a ganhar, a substitui
ção do segmento destacado por "que" 
preserva a correção e o sentido originais. 

b) Em Há 200 anos, os livros deixaram de 
~ privilégio das bibliotecas públicas ou 
particulares, o sentido da expressão des
tacada sinaliza, por uma questão de lógi
ca, a presença de uma ideia não explícita 
na frase. 

c) No contexto, o segmento nem mesmo a 

ração do gato revela que, para o autor, a 
Amazon teria de assumir gastós com esse 
item, ainda que não o fizesse com alu
guei, escritório etc. 

d) Não havendo no texto a construção de 
algum sentido que justifique o emprego 
da expressão, a caracterização de funcio
nários - humanos -, com evidente redun
dãncia de informação, deve ser conside
rada inadequação de linguagem. 

e) Nas frases A ameaça começa pela ex
pressão "livros físicos" e Ela vende livros 

"físicos", nota-se distinta colocação das 
aspas, grafia q~e exigiria uniformização, 
pois não haveria prejuízo de matiz algum 
de sentido. 
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Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Questão de coesão, co
erência, regência e pontuação (aspas). Nível 
difícil. Como era de se esperar, provas de TRT 
2 e TRT 15 são mais complexas. 

Atentemos à afirmação da alternativa: o 
sentido da expressão destacada sinaliza, por 
uma questão de lógica, a presença de uma 
ideia não explícita na frase. Decifremos: os 
livros deixaram de ser privilégio das bibliote
cas públicas ou particulares. Não está explí
cito no texto que os livros já foram privilégio 
das bibliotecas públicas e particulares, mas 
se pode deduzir logicamente que se eles os 
deixaram de ser privilégio, é porque um dia 
já foram. A informação não explícita, portan
to, é os livros já foram privilégio das bi
iJliotecas públicas ou particulares. 

Alternativa "a" - Regência: o pronome 
relativo a qual retoma emulação. Colocando 
a oração na ordem direta, tem-se: A cultura 
teve muito a ganhar com a emulação. A pre
posição foi exigida pelo verbo ganhar e não 
pode ser retirada. Poderia, sim, ser substituí
do por: com que. 

Alternativa "c" - Com o uso da expres
são e nem, fica evidente que não terá de 
assumir gastos com item algum: a Amazon 
não tem gastos com aluguel, escritório, luz, 
funcionários humanos e nem mesmo a ração 
do gato. 

Alternativa "d" - Em primeiro lugar, há, 
no texto, construção que justifique o em
prego da expressão humanos por se tratar 
de atendimento on-line; em segundo lugar, 
atentando-se à enumeração do autor, fica 
claro que está se referindo a itens essenciais 
de uma empresa 'física': aluguel, escritório, 
luz, funcionários humanos e nem mesmo a 
ração do gato. Não há redundância, muito 
menos inadequação de linguagem. 

Alternativa "e" - O vocábulo físico es
tá se referindo a livros impressos: objeto de 
peso e volume, composto de folhas encader
nadas, protegidas por papelão ou couro, 
nas quais se gravavam a tinta palavras ou 

imagens. O emprego das aspas não são dis
tintos, mas sim semelhantes. Sentido: que 
pertence à matéria: o mundo físico. 

Observação: FCC tentou dificultar, mas 
ao ler todas as alternativas, calmamente, per
cebemos que trabalhando por eliminação, 
chegar-se-ia à resposta. Digamos que se trata 
de uma questão trabalhosa, e não dificílima. 

Trechos para a questão. 

RIO DE JANEIRO - A notícia é 
alarmante: ':4mazon se prepara para 

vender livros físicos no Brasil". ° alar
me não se limita à iminente entrada 
da Amazon no mercado brasileiro de 

livros - algo que lembrará o passeio 
de um brontossauro pela Colombo. 
( ... ) 

Hó 200 anos, os livros deixaram 

de ser privilégio das bibliotecas pú
blicas ou particulares e passaram a 
ser vendidos em lojas especializadas, 
chamadas livrarias. Desde sempre, 

as livrarias se caracterizaram por es
tantes altas, vendedores atenciosos, 

uma atmosfera de paz e a ocasional 
presença de um gato. Foi nelas que 

leitores e escritores aprenderam a se 
encontrar e trocar ideias, gerando 
uma emulação com a qual a cultura 
teve muito a ganhar. ( .. .) 

(CASTRO, Ruy, Folha de S.Paulo, 

opinião, 7 de ag. De 2073. p. A2) 

02. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) Comentário ade
quado sobre aspecto do texto encontra-se 
na seguinte alternativa: 

a) Transposta a frase A Amazon dispensa 
tudo isso para a voz passiva, tem-se a se
guinte forma "Tudo isso será dispensado 
pela Amazon". 

b) Em O alarme não se limita à iminente en

trada da Amazon no mercado brasileiro de 

livros, o acento indicativo da crase está 
corretamente empregado, assim como o 
está em "Pediu àquela velha amiga que 
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lhe emprestasse o livro de edição já es

gotada". 

c) Segundo o trecho mencionado acima, a 

analogia estabelecida em algo que lem

brará o passeio de um brontossauro pela 

Colombo revela o traço comum aos ele
mentos comparados, a "iminência". 

d) O segmento gerando uma emulação com 
a qual a cultura teve muito a ganhar exem
plifica o emprego do gerúndio com valor 

causal. 

e) Se, em vez de Há 200 anos, a formula
ção fosse "Deveriam fazer uns duzentos 
anos,", as orientações da gramática nor

mativa estariam respeitadas. 

Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Questão de verbo (vo
zes verbais;, crase, semântica, período com

posto e concordância. 

Quanto à crase, basta fazer a substituição 

para se certificar: não se limita à iminente en
trada = não se limita ao poder; Pediu àquela 
velha: ped:u a alguém = ao velho. Nos dois 
casos, o emprego de crase está correto. 

Alternativa "a" - Ao transpor a oração 
da voz ativa para a passiva, deve-se inserir o 
verbo ser e manter o tempo do verbo princi
pal (presente do indicativo): Tudo isso é dis
pensado pela Amazon. 

Alternativa "c" - A iminência refere-se 
à entrada da Amazon no mercado brasileiro. 

Alternativa "d" - Fácil. Há como fazer 
pergunta (por quê?) à oração principal? Não 
há. A oração possui ideia de adição: e gerou 

uma emulação com a qual a cultura teve mui
to a ganhar. 

Alternativa "e" - O verbo fazer, quando 
impessoal (indica tempo decorrido) não ad
mite pluralização, assim como seu verbo au
xiliar: Deveria fazer duzentos anos. 

Trechos para a questão. 

Para ver uma cidade não basta 
ficar de olhos abertos. É preciso E!.!:: 
!2leiramente d~rtar tudo aguilE~ 
que impede vê-Ia, todas as ideias re
cebidas, as imagens pré- constituídas 
que continuam a estorvar o campo 
visual e a capacidade de compreen
são. ( ... ) 

A comparação da cidade com 
uma máquina é, ao mesmo tempo, 
pertinente e desviante. E!,,!!j.Qente 
EÇl!~ uma cidade vive na.medtcl.êl 
~m gue funciona, isto é, serve para se 
viver nela e para fazer viver. Desvian
te porque, diferentemente das máqui
nas, que são criadas com vistas a uma 
determinada função, as cidades são 
todas ou quase todas o resultado de 
a.daptaçõe~.sucessivasa fu.nções di
ferentes, não~vista~ por suaLl!!l: 
9.êção anterior (penso nas cidades 
italianas, com sua história de séculos 
ou de milênios). 

Mais do que com a máquina, é a 
comparação com o organismo vivo 
na evolução da espécie que pode nos 
dizer alguma coisa importante sobre 
a cidade: como, ao passar de uma era 
para outra, as espécies vivas adap
tam seus órgãos para novas funções 
ou desaparecem, assim também as 
cidades. E não podemos esquecer que 
na história da evolução toda espécie 
carrega consigo características que 
parecem de outras eras, ~edida 
em gue já não correspondem a ne
cessidades vitais, mas que talvez um 
dia, em condições ambientais trans
formadas, serão as que salvarão a 
espécie da extinção. ( .. .) 

(CALVINO, Italo. Os deuses da 
cidade. Assunto encerrado: discurso 
sobre literatura e sociedade. Trad. Ro
berta Bami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2006, p. 333-334) 

03. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 2/2014) O segmento do 

... 

., . 
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texto que, em outra formulação, mantém a 
correção gramatical e o sentido originais é: 

a) na medida em que já não correspondem 
a necessidades vitais / desde que estejam 
álienadas dos preceitos da vida secular. 

b) É preciso primeiramente descartar tudo 
aquilo / Em relação a todas aquelas coi
sas, fazem- se mister prioritariamente 
abandoná-Ias. 

c) Pertinente porque uma cidade vive na 
medida em que funciona / Legítima, pois 
uma cidade existe desde que assegure a 
prosperidade das pessoas. 

d) adaptações sucessivas a funções diferen
tes / acomodações intermitentes a utili
dades distintas. 

e) não previstas por sua fundação anterior 
/ não presumidas por sua edificação pre
cedente. 

Alternativa correta: letra "e" - Previstas 
conjeturadas, calculadas. prenunciadas, 

pressentidas, presumidas; sinõnimos de fun
dação: edificação, instalação, instauração e 
instituição. 

Alternativa "a" - Na medida em que pos
sui relação de causa e desde que possui ideia 
de tempo, além de não haver relação semân
tica entre necessidades vitais e preceitos da 
vida secular. 

Alternativa "b" - O sentido foi alterado e 
há erro gramatical: faz-se mister. 

Alternativa "c" - Na medida em que indi
ca causa e desde que, condição. Funcionar e 
assegure a prosperidade das pessoas também 
não pertencem ao mesmo campo semântico. 

Alternativa "d" - Adaptações não são 
acomodações, além de intermitente ser altera
do, revezado, salteado. 

04. (FCC - Analista Judiciário':' Área Judi
ciária - TRT 16/2014) Seria sem dúvida inge
nuidade esperar que a indústria farmacêutica 
se entregasse de corpo e alma à resolução do 
problema. 

Seu compromisso primordial é com seus 
acionistas - ~~~ é a regra do jogo. Isso 
não significa, contudo, que não possam 
fazer parte do esforço. 

Afirma-se com correção sobre aspecto 
do trecho acima: 

a) Se, em vez de resolução do problema, hou
vesse "resolver o problema", seria correto 
manter o acento indicativo da crase - "se 
entregasse [ ... ) à resolver o problema". 

b) A palavra primordial está corretamente 
empregada, assim como está em "t pri
mordial para o setor, sem dúvida alguma, 
as mudanças relativas à área de recursos 
humanos". 

c) Justifica-se o uso do sinal de pontuação, 
no trecho sublinhado acima, assim: "Não 
é raro o emprego de um só travessão pa
ra indicar que a parte final de um enun
ciado constitui um comentário marginal, 
de reduzida força para o desenvolvimen
to do raciocínio". 

d) A substituição da conjunção contudo por 
"ainda que" não altera a relação que ori
ginalmente está estabelecida entre as 
frases do texto. 

e) A substituição da forma verbal possam 
fazer por "possa fazer" estaria correta e 
adequada ao contexto. 

Alternativa correta: letra "e" - O tempo 
verbal foi mantido (presente do subjuntivo) 
e ""a concordância verbal admite, também, o 
singular por passar a concordar com indús

tria farmacêutica e não com acionistas. Dica: 
admitem-se as duas formas porque os acio
nistas são da indústria farmacêutica, ou seja, 
forma adequada ao contexto. 

Alternativa "a" - Não se usa o acento in
dicativo de crase antes de verbo. 

Alternativa "b" - Concordância: as mu
danças são primordiais. 

Alternativa "c" - Que é isso? Nada de co
mentário marginal e de reduzida força; trata
-se de uma explicação apenas em que foi 



DlJDA NOr;[JEII~A 518 COl:sAo E 
COERÊNCIA ................................................................... 

usado o pronome demonstrativo anafórico 
para retomar a ideia. 

Alternativa "d" - Perceba que as ora
ções são independentes, eliminando a possi
bilidade do uso de subordinação. Contudo é 
coordenada adversativa e ainda que é subor
dinada adverbial concessiva (indica ressalva). 
Além disso, teríamos a repetição de que: to
talmente errada a alternativa. 

05. (FCC - Analista Judiciário - Area Judi
ciária - TRT 16/2014) Também seria desejá
vel envolver com maior intensidade univer
sidades e laboratórios públicos (onde os há, 
como é o caso do Brasil). 

A redação alternativa à frase acima, que 
se apresenta clara, correta e fiel às ideias 
nela expostas, é: 

a) Igualmente desejável seriam universida
des e laboratórios públicos que se envol
vessem mais intensamente, pois no caso 
do Brasil eles têm presença. 

b) Da mesma maneira, seria desejável que 
fossem envolvidos mais intensamente 
universidades e laboratórios públicos, 
em lugares, como o Brasil, em que eles 
existem. 

c) Em lugares em que estes existem (sendo 
o Brasil um caso de ter universidades e 
laboratórios públicos), seria também de
sejável seu intenso envolvimento. 

(Ddintensidade, de universidades e la
boratórios aonde se encontram, como o 
caso do Brasil. 

e) Equivalentemente, seria envolvimento 
desejável e intenso o das universidades 
e laboratórios públicos (em que, como o 
caso do Brasil, eles existem). 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Vamos 
aos porquês de o período estar correto: 1. As 
ideias não foram alteradas; 2. A primeira vír
gula indica inversão (a oração não se inicia 
com o sujeito); 3. O verbo anteposto ao sujeito 
composto (universidades e laboratórios públi
cos) concorda com os dois núcleos - embora 

os dois já estejam pluralizados; 4. A segunda 
vírgula separa o adjunto adverbial de lugar e 
as posteriores marcam intercalação. 

Alternativa "a" - Cá entre nós: você en
tendeu alguma coisa? Nada, não é mesmo? 
Feito! Isso significa que a frase não possui 
clareza. Erro gramatical (na prova não precisa 
procurar, saiba aproveitar seu tempo): o uso 
da conjunção pois. 

Alternativa "c" - Também não possui 
sentido a frase e o uso do pronome este es
tá errado, pois deveria se referir a algo a ser 
mencionado. Caso de catáfora. 

Alternativa "d" - Vários erros: não é o 
envolvimento que é de maior intensidade; 
a colocação do pronome pessoal oblíquo é 
desnecessária (retire o se); a primeira vírgula 
deve ser suprimida; não cabe o pronome re
lativo aonde. 

Alternativa "e" - Sem sentido, mas va
mos analisar alguns erros crassos: não há ideia 
do advérbio equivalentemente; o adjetivo in
tenso foi inserido erroneamente e, por fim, no 
caso do Brasil e não com o caso do Brasil. 

06. (FCC - Analista Judiciário - Area Judi
ciária - TRT 16/2014) Mais de 1 bilhão de 
humanos ainda sofrem, em pleno século 21, 
com doenças cujo controle é não só possível, 
mas também relativamente barato - eis um 
fato que depõe contra o atual estágio de nos
sa organização global. 

Na frase acima, 

a) a correlação estabelecida por não só ... 
mas também pode ser igualmente esta
belecida por "tanto ... quanto também". 

b) cujo pode ser substituído, sem prejuízo 
da correção e do sentido, por "de que 
seu". 

c) o emprego de sofrem, no plural, é á única 
forma aceitável de concordãncia, segun
do a norma-padrão. 

d) a expressão com doenças exprime ideia 
de "conformidade". 

e) o emprego de depõe é que infunde o sen
tido de negatividade ao segmento final. 

,. 
~! 
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Alternativa correta: letra "a" - São 
conjunções coordenadas aditivas, por isso 
a afirmação está correta. Conjunções aditi-
vas pedida em provas: Não sÓ ... como (tam-
bém) ... , Não sÓ ... como (ainda) ... , Não só .. . 
senão (também) ... , Não sÓ ... senão (ainda) ... , 
Tanto .... quanto ... , Tanto .... como ... , Mais ... , Bem 
como .... , nem .... , nem ..... nem ..... , Tampouco .... , 
Não sÓ ... mas (ainda) .... , Não só .... bem (co-
mo) .... , Bem como ... 

Alternativa "b" - A ideia é: o controle 
das doenças não só é possível; substituindo, 
teríamos: doenças de que seu controle é não 
só possível = incorreto. Dica: o relativo cujo (a) 
concorda com o termo posterior e indica 
posse do termos anterior. 

Alternativa "c" - Não, o verbo pode ficar 
no singular (concordando com o numeral 1 
bilhão) ou no plural (concordando com hu
manos). 

Alternativa "d" - Com indica causa: sofre 
por quê? porque há doenças. 

Alternativa "e" - O sentido de negativi
dade é expresso pela preposição contra. 

07. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) Em 
relação às estruturas linguísticas do texto, as
sinale a opção incorreta. 

O conceito de brasileiro cordial cai por 
terra ~ violência que se alastra de 
norte a sul do país. Não se fala aqui ape
nas de atos imoderados como os prati
cados pelos black blocs; ou de ação de 
justiceiros gue algemam pessoas a poste; 
ou de bandidos que ateiam fogo a ônibus 
e a seres humanos; 'ou de sequestros re
lãmpagos que assustam cidadãos e lhes 
limitam o direito de ir e vir; ou de h~-;: 
cídios que ultrapassam cifras registradas 
em países em guerra. Fala-se do crime 
de racismo. Discriminar adultos e crian
ças com base na cor da pele é, além de 
caduco, inaceitável. Baseia-se no prejul
gamento de que há seres superiores e 
inferiores não em decorrência de obras 

por eles realizadas, mas de característi
ca física biologicamente herdada. Além 
da punição prevista em lei, impõem-se 
ações aptas a evitar que cenas de precon
~ se repitam. Entre elas, campanhas 
governamentais destinadas à mudança 
de mentalidade da população. O brasi
leiro pode tornar-se cordial de fato. Ser 
movido pelo coração pressupõe valores 
humanistas e democráticos. Conviver 
com as diferenças é fruto da civilização. 

(Adaptado do Correio Braziliense, 
18/02/2014.) 

a) Mantém-se a correção gramatical do pe
ríodo e o respeito às suas informações 
originais ao se substituir "ante a" por 
diante da. 

b) O segmento "que algemam pessoas a 
poste" tem natureza restritiva em relação 
a "justiceiros". 

c) Preserva-se a correção gramaticãl ao se 
reescrever "lhes limitam' como limitam 
aeles. 

d) O termo "caduco" está sendo empregado 
com o sentido de ultrapassado, sem va
lidade, vencido. 

e) O pronome "elas" retoma o antecedente 
"cenas de preconceito". 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Questão 
típica da banca ESAF, pois vários tópicos são 
exigidos. É importante se atentar aos comen
tários de todas as alternativas. 

Quanto à alternativa incorreta, vamos à 
forma mais fácil para desvendar o segredo: 
entre o que há campanhas governamentais? 
Entre as ações aptas que são impostas e não 
entre as cenas de preconceito. 

Alternativa "a" - Cai por terra ante a vio
lência ou cai por terra diante da violência. An
te significa diante, em presença de e seus sinô
nimos são diante de, na presença de e perante. 

Alternativa "b" - Possui natureza res
tritiva porque há pronome relativo (1) e não 
possui pontuação (2). Dica: seria de natureza 
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explicativa se possuísse pontuação antes do 
pronome relativo. 

Alternativa "c" - O verbo limitar é tran
sitivo direto e indireto: limita algo a alguém; 
o pronome lhe refere-se a cidadãos. Limita o 
limite de ir e vir aos cidadãos, isto é, a eles ou 
lhes. 

Alternativa "d" - Sentido denotativo, 
usado como adjetivo: ultrapassado, fora de 
moda, obsoleto. 

08. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) As
sinale a opção que preenche as lacunas do 
texto de forma a torná-lo coeso, coerente e 
gramaticalmente correto. 

Depois de cair logo após a reforma do 
regime previdenciário do setor público 
de 2003 - que extinguiu a aposentadoria 
integral _ 1 _ servidor que ainda não 
contava __ 2 __ direito e fixou condições 
mais rigorJsas __ 3 __ novas aposenta
dorias -, a proporção dos servidores ina
tivos em relação ao total de funcionários 
da União se estabilizou e, __ 4 __ gradual 
envelhecimento médio dos funcioná
rios ativos, poderá voltar a crescer __ 5 
__ pouco tempo. Um estudo divulgado 
___ 6 _ pouco pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) mostra 
que, atualmente, os inativos dos Três 
Poderes e do Ministério Público Federal 
representam 48% do total de servidores. 
Entre os servidores civis do Poder Execu
tivo Federal a proporção é ainda maior: 
52%. (Adaptado de O Estado de S. Paulo, 
17102/2014.) 

, ,1 2 3 4 5 6 

a do tero às no há a 

b 
com 

pelo pelo nas em em o 

pelo 
para com para 

de 
;, o as o 

por 

d 
para com para com dentro 

há . " o esse as o de 

'e'~.< ao tero em do em com 
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Alternativa correta: letra "d" 

Nota da autora: Questão de período 
composto também. Caso iniciasse a resolu
ção pelo item 4, chegar-se-ia rapidamente à 
resposta correta. Em questões assim, o corre
to é trabalhar por eliminação. 

1. Extinguiu algo para alguém, a alguém 
ou de alguém. Eliminadas alternativas b e c. 

2. Não contava com algo ou não contava 
ter algo. Note que o emprego do pronome 
demonstrativo anafórico fica melhor do que 
o emprego do artigo, mas não podemos eli
minar as outras alternativas. Sigamos a aná
lise. 

3. Condições mais rigorosas para algo ou 
a algo. Eliminada alternativa e. 

4. Poderá voltar a crescer por quê? Com 
o gradual envelhecimento médio. Indica cau
sa e eliminamos a alternativa a. 

5. Poderá voltar a crescer dentro de pou
co tempo: indica tempo. 

6. Um estudo divulgadó há pouco: tem
po decorrido. 

09. 09. (E5AF Auditor-Fiscal
RFB/2014) Assinale a opção que correspon
de a erro gramatical ou de grafia de palavra 
inserido na transcrição do texto. 

A Receita Federal nem sempre teve esse 
(7) nome. Secretaria da Receita Federal é 
apenas a mais recente denominação da 
Administração Tributória Brasileira nestes 
cinco séculos de existência. Sua criação 
tornou-se (2) necessória para modernizar 
a móquina arrecadadora e fiscalizadora, 
bem como para promover uma maior in
tegração entre o Fisco e os Contribuintes, 
facilitando o cumprimento expontâneo (3) 
das obrigações tributórias e a solução dos 
eventuais problemas, bem como o acesso 
às (4) informações pessoais privativas de 
interesse de cada cidadão. O surgimento da 
Secretaria da Receita Federal representou 
um significativo avanço na facilitação do 
cumprimento das obrigações tributórias, 
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contribuindo para o aumento da arrecada
ção a partir (5) do final dos anos 60. 

(Adaptado de <http://www.receita.fazen
d~.gov.br/srf/historico.htm>. Acesso em: 77 
mar. 2014.) 

a) (1) 

b) (2) 

c) (3) 

d) (4) 

e) (5) 

Alternativa correta: letra "c" - Ortogra
fia: facilitando o cumprimento espontâneo 
- que ocorre naturalmente; cujo desenvol
vimento não é premeditado; que não possui 
nem demonstra artificialismos; natural e sin
cero. 

Alternativa "a" - Pronome: o demons
trativo esse refere-se ao nome "Receita Fe
deral" e foi empregado corretamente, pois já 
foi mencionado. Pronome anafórico. Dica: o 
catafórico cita, menciona (isto). 

Alternativa "b" - Verbo, concordância 
e colocação pronominal: tornou-se é verbo 
pronominal. 

Dica: Verbos pronominais são aqueles 
acompanhados por pronomes "me", "te" "se", 
"nos" (pronomes oblíquos átonos). Esse tipo 
de verbo é usado para indicar ações relativas 
ao sujeito que as pratica. Sendo assim, o ver
bo deverá ser conjugado sempre acompa
nhado do pronome oblíquo correspondente 
à pessoa gramatical do sujeito. Exemplos: Eu 
me queixol Tu te queixas/ Ele se queixal Nós 
nos queixamos. 

"Queixar-se", gramaticalmente, é classifi
cado como um verbo essencialmente prono
minal, isto é, que invariavelmente é conjuga
do acompanhado do pronome oblíquo. Ou
tros exemplos são os verbos: arrepender-se, 
sentar-se, zangar-se, pentear-se, enganar-se, 
suicidar-se . 

Há verbos classificados como eventual
mente pronominais, isto é, que podem ou 

não ser conjugados acompanhados do pro
nome oblíquo. Exemplos: O analista debateu 
os assuntos do relatório com os gerentes. Como 
não sabia qual era a melhor opção, o colabo
rador se debateu dias e dias até chegar a uma 
decisão. 

Apenas no segundo exemplo o verbo 
"debater" está na versão pronominal. A dife
rença de sentido nos dois exemplos é visível: 
no primeiro, "debater", sem ser pronominal, 
significa "discutir"; no segundo, sendo pro
nominal, o sentido é de "passar por dificulda
des". Portanto, é preciso saber quais se o ver
bo utilizado pode ou não ser pronominal e se 
há diferentes sentidos em ambos os casos. 

Entretanto, cabe ressaltar que a mudan
ça de sentido não é quesito para diferenciar 
um verbo essencialmente pronominal de 
um eventualmente pronominal. Não há di
ferença de sentido, por exemplo, no uso dos 
verbos "envolver" ou "lembrar". Exemplos: 
Lembrou-se de enviar os documentos / Lem
brou meu nome. Envolveu-se na discussão. / 
Envolveu todos os colaboradores na decisão. 

A alteração, neste caso, é da regência do 
verbo. O verbo "lembrar", quando pronomi
nal, requer a preposição "de"; sem ser prono
minal não. O verbo "envolver", quando pro
nominal requer a preposição "em", sem ser 
pronominal, não necessariamente. 

Mas, tem-se percebido que os falantes, 
ao usar o idioma rotineiramente, às vezes, 
usam um verbo não pronominal como se ele 
ojosse, Por exemplo, o sentido do verbo "in
teragir" já contempla a ideia de ação mútua 
ou compartilhar algo com o outro, por isso, 
é redundante utilizá-lo acompanhado de 
um pronome oblíquo átono. É incorreto (e 
redundante) escrever ou dizer: "eles se inte
ragem", "eu me interagi". 

Por isso, atenção aos verbos pronomi
nais (os essencialmente ou eventualmente 
pronominais) e evite usar "me" e "se" acom
panhado de verbos que não requerem esses 
pronomes.* 

"Fonte: http://escreverbem.com.br/ 
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Alternativa "d" - Crase: acesso às infor
mações. Duas formas de analisar: 1. Regência 
- acesso a algo (preposição) + artigo defini
do feminino plural as; 2. Por substituição do 
termo feminino por um masculino que per
tença à classe gramatical idêntica (no caso, 
substantivo) - acesso aos I2rojetos. Resultou 
em ao, há crase. 

Alternativa "eu - Crase e regência: a par
tir de algo = não se usa o acento indicatiyo 
crase antes de verbo; se é a partir, é a partir 
dealgo. 

10. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) Os 
trechos a seguir compõem um texto adapta
do do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, 
mas estão desordenados. Assinale nos pa
rênteses a ordem sequencial correta em que 
devem aparecer para compor um texto coe
so e coerente. Coloque 1 no trecho que deve 
iniciar o texto e assim sucessivamente. Em 
seguida, assinale a opção correspondente. 

) Esse poder Legislativo é o mais apto a 
ouvir e repercutir a voz das ruas, os dese
jos e as preocupações do povo. E a segu
rança pública tem se tornado a maior de 
todas as causas que afligem as pessoas, 
principalmente as que vivem em grandes 
cidades. 

) Nos últimos anos, com o crescimento do 
crime praticado por menores, tem cresci
do o número dos que defendem a redu
ção da idade de responsabilidade penal 
para 16 anos. É igualmente veemente a 
defesa da manutenção da idade atual, 
18 anos, o que torna a matéria altamente 
polêmica. 

) Ter a iniciativa de propor e votar leis é 
uma das funções que a sociedade, por 
meio da Constituição, atribuiu ao Legisla
tivo e espera que esse poder, o mais aber
to e democrático do regime democrático, 
cumpra esse papel. 

) Mas todo esse aparato da segurança 
acionado em defesa do cidadão corre o 
risco de produzir resultados inferiores ao 

desejado em função de falhas ou de falta 
de atualização da legislação. 

) Por isso mesmo são bem-vindas medidas 
como o reforço do policiamento ostensi
vo e aumento da vigilância e da ação das 
autoridades para conter a criminalidade. 

) Um dos problemas mais complexos 
quanto a essa atualização legislativa no 
Brasil é o do menor infrator, que, na maio
ria das grandes cidades brasileiras, já foi 
promovido a menor criminoso. Há sobre 
essa questão um grande debate na socie
dade brasileira. 

a) 1, 3, 6, 2, 5, 4 

b) 2,6, 1,4,3,5 

c) 4,5,2,6, 1,3 

d) 3, 1, 4, 5, 6, 2 

e) 5,2,3, 1,4,6 

COMENT,ÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" 

Nota da autora: Embora pareça difícil, a 
questão é tranquila se você souber trabalhar 
as ideias e eliminar alternativas. 

Alternativa "a" - Eliminada porque não 
se pode iniciar texto com pronome anafórico 
esse. Tornar-se-ia incoerente, já que nada foi 
mencionado anteriormente. 

Alternativa "c" - Eliminada por começar 
com ideia conclusiva: por isso mesmo. 

Alternativa "e" - Eliminada por haver, 
mais uma vez, pronome anafórico: essa atua
lização legislativa. 

Partindo dessas análises, sabemos que a 
ordem correta do texto está na alternativa b 
ou d. Para facilitar, sublinhe as ideias ou pala
vras chave de cada trecho. 

Alternativa "d" - Iniciar o texto c~m 
o segundo item é possível, mas vejamos a 
sequência: no último item é mencionada a 
atualização legislativa no Brasil e no segundo 
item a ideia principal é tem crescido o núme

ro dos que defendem a redução da idade de 
responsabilidade penal para 76 anos. Assim, 
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eliminamos também esta alternativas e che
gamos à resposta. 

Perceba as ideias sublinhadas e veja 
como deveria ficar sua prova: 

1. Ter a iniciativa de I2.rof;>0r e votar leis é 
uma das funsões que a sociedade, por meio 
da Constituição, atribuiu ao Legislativo e es.: 
~ue esse 120der, o mais aberto e demo
crático do regime democrático, cumpra esse 
l2apel. 

~ Esse podE!.!: Legislativo (citado ~J2e.I:.<i:: 
grafo anterior) é o mais apto a ouvir e reper
cutir a voz das ruas, os desejos e as preocu
pações do povo. E ~ segllrança l2ública tem 
se torna~o a maior de todas as causas 9.!:J~ 
~em as pessoas, principalmente as que 
vivem em grandes cidades. 

3. Por isso mesmo são bem-vindas ~ 
didal_sgmo o reforço do f;>oliciamento _02": 
tensivo e aumento da vigilância e da ação 
das autoridades para conter a criminalidad~. 
(Menciona a criminalidade anteriormente, 
pois cita as preocupações do povo). 

4. Mas todo ~~ da segurança 
(I!l~ncionado no Earágraf9 an!~!:!2.!:l acio
nado em defesa do cidadão corre o risco~ 
)2roduzir resultados inferiores ao desejado 
~.I!l_funsão de falhas ou delalta de ~.: 
ção da leg~Lação. 

5. Um dos problemas mais complexos 
quanto a essa atualização legislativa no Brasil 
Odeia citada nos parágrafos anteriores) é o do 
menor infrator, que, na maioria das grandes 
cidades brasileiras, já foi Eromovido a menor 
criminoso. Há sobre essa questão um grande 
debate na sociedade brasileira. 

6. Nos últimos anos, com o crescimento 
do crime praticado por menores, tem cresci-
90 o número dos que defendem a reduç.ão 
da idade de resEonsabilida~e penal [:!a..@J.§ 
~. ÉJgualmente veemente a defesa da 
manutenção da idade atual, 18 ano~_'L~ 
torna a matéria altamente EolêmiSE. (explica 
os motivos do grande debate). 

11. (ESAF - Auditor-Fiscal- RFB/2014) 
Os trechos abaixo constituem um texto 

adaptado de <httl2://www.ambito-juridico. 
com.br/site/>. Acesso em: 17 mar. 2014.) 

Assinale a opção transcrita de forma gra
maticalmente correta. 

a) No transcorrer da história, desde os escri
tos de Aristóteles, passando por Políbio, 
depois Locke, Russeau e Montesquieu, 
sempre houve a preocupação de limita
ção do poder para a construção de um 
governo moderado, em que há um con
traponto dentro do próprio exercício da 
soberania, de modo a mantê-Ia dentro de 
algumas balizas. 

b) Desta forma, o poder ce tributar nada 
mais é que um aspecto da soberania es
tatal, ou uma parcela desta. Neste con
texto, antes, a tributação era realizada 
de modo tirânico: o monarca, que rein
vindicava a soberania para si, "criava" os 
tributos e os súditos deviam suportá-los, 
sem qualquer garantia ou possibilidade 
de resistência. 

c) O Estado é entidade soberana. No plano 
internacional representa a nação em sua 
relação com as outras nações, e, no plano 
interno, têm o poder de governar todos os 
indivíduos que se encontrem em seu ter
ritório. Logo, a soberania é um poder que 
não reconhece outro que lhe seja superior, 
e no exercício dessa soberania, ele exige 
que os indivíduos lhe forneçam os recur
sos de que necessita: institui tributos. 

d) Neste contexto, o constitucionalismo po
de ser concebido como movimento ideo
lógico e filosófico que pregam a limitação 
do poder para a garantia de direitos, ten
do reformulado, na evolução histórica, a 
concepção de Direito e de Estado, o que 
haveria de repercutirem no poder de tri
butar. 

e) Conforme foram sagrando-se vitoriosos, 
os movimentos constitucionais, através 
do constitucionalismo clássico e da evo
lução do Estado, a tributação também se 
altera, a exemplo das contribuições, que 
são tributos que somente se justificam na 
compreensão de um Estado Social inter
vencionista, em que a uma consolidação 
da máquina pública para propiciar pres
tações positivas aos cidadãos. 
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Alternativa correta: letra "a" - Pontu
ação: embora o período seja marcado por 
várias vírgulas, todas foram empregadas 
corretamente. Vamos aos comentários, lem
brando que para saber pontuar é preciso sa
ber período composto. 

Inversões e intercalações: No transcorrer 
da história, desde os escritos de Aristóte
les, passando por Políbio, depois Locke, 
Russeau e Montesquieu, 

Oração principal (sem conjunção): sem
pre houve a preocupação de limitação do 
poder para a construção de um governo 
moderado 

- A vírgula separa a oração subordinada 
adjetiva (pronome relativo) explicativa: 
... , em que (no qual) há um contraponto 
dentro do próprio exercício da soberania 

- A vírgula separa oração subordinada ad
verbial: ... , de modo a mantê-la dentro de 
algumas balizas. 

Aos erros: 

Alternativa "b" - Pronome e ortografia: 
Nesse contexto (pronome anafórico); reivin
dicava. 

Alternativa "c" - O Estado tem o poder. 

Alternativa "d" - Nesse contexto; o 
constitucionalismo que prega; o que haveria 
de repercutir. 

Alternativa "e" - Além de estar sem cla
reza, há erro de grafia: em que há uma conso
lidação da máquina. 

12. (FUNRIO - Analista do Seguro Social _ 
INSS/2013) Conhecido comercial da tevê fala 
de uma "cerveja que desce redondo". O sen
tido atribuído à palavra "redondo" refere -se 

a) à mesa do bar que aparece no cenário 
dos comerciais de cerveja. 

b) à própria cerveja que pode ser assim con
siderada em sentido denotativo. 

c) ao ato de descer facilmente, que, nesse 
caso, significa escorrer pela garganta. 
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d) ao líquido da bebida, que toma o formato 
arredondado da garrafa que o contém. 

e) ao pronome relativo empregado na frase, 
para substituir o termo cerveja. 

Alternativa correta: letra "c" 

Sintaxe: análise sintática. 

Como a cerveja desce? De que modo? 
Desce redondo: advérbio de modo e por isso 
invariável (não admite feminino nem plural). 
O sentido é descer bem, descer saborosa
mente. 

Alternativa "a" - A mesa do bar nem foi 
mencionada na frase. 

Alternativa "b" - Se fosse a cerveja, se
ria adjetivo (predicativo) e admitiria variação. 
Exemplo: A cerveja é redonda = verbo de li
gação + predicativo do sujeito. Não é a afir
mação contida no período do enunciado. 

Alternativa "d" - Não se refere ao líqui
do, tanto que nem foi citado esse vocábulo. 

Alternativa "e" - O pronome relativo 
que retoma o substantivo cer~eja. Na ordem 
direta: a cerveja desce redondo. O termo pos
sui função de sujeito e redondo está ligado ao 
verbo, não ao sujeito, como mencionado' no 
exemplo da alternativa b. 

TEXTO PARA 
A PRÓXIMA QUESTÃO 

Nós somos muito parecidos com 
computadores. O funcionamento dos 
computadores, como todo mundo 
sabe, requer a interação de duas par
tes. Uma delas chama-se hardware, 
literalmente "equipamento duro': 
e a outra denomina-se software, 
"equipamento macio". O hardware 

é const!!.uído por todas as coisas só
lidas com que o aparelho é feito. O 
Joftware é constituído por entidadeL 
ERirituais" - símbolos que formam 
os pro!l[l1..'!2as que serão qravados. ( ... ) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 
eternidade. Campinas: Papirus, 1996 
(com adaptações). 
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13. (Cespe - Analista - MPU/2013) Sem pre
juízo da coesão textual, o trecho sublinhado 
poderia ser reescrito da seguinte forma: O 
hardw\,!re constitui-se dos elementos sólidos 
do aparelho, e o software, de entidades "es
pirituais" - símbolos que formam os progra
mas gravados. 

( ) Certo () Errado 

Certo - Curiosidade da língua inglesa: 
O termo "software" foi criado na década de 
1940, e é um trocadilho com o termo har: 
dwa~. "Hardware", em inglês, significa "ferra
menta física". Software seria tudo o que faz o 
computador funcionar excetuando-se a par
te física dele. 

Quanto à língua portuguesa: Os dois perí
odos do trecho encontram-se na voz passiva 
analítica (ser + particípio) e na transposição, 
sugerida pelo CESPE, a oração está na passiva 
sintética (V.T.D. + se) e foi inserida uma vírgu
la após software indicando zeugma (omissão 
do verbo): e o software, (constitui-se) de en
tidades "espirituais". Perceba que as informa
ções foram mantidas. 

14. (FUNRIO - Analista do Seguro Social
INSS/2013) Conforme a posição que as pala
vras ocupem na frase, sua significação e seu 
papel gramatical podem mudar. É isso que 
pode ocorrer com um dos adjetivos grifados 
nas alternativas abaixo: ele mudará de signifi
cado e classe se for antecipado ao substanti
vo com o qual se relaciona. Assinale-o. 

a) A fábrica fica perto de uma praça antigil, 
hoje bem pouco arborizada. 

b) Amanhã cedo sairemos em comitiva para 
inaugurar uma fábrica ~. 

c) Nessa fábrica, bem provavelmente co
nheceremos equipamentos mOder!19~. 

d) Os operários dedicados dessa fábrica 
moram em bai~~;;s próximos e bem loca
lizados. 

e) Os produtos dessa fábrica demandam 
vígilãncia f.~Lt~ na sua fase de armazena
mento. 

Alternativa correta: letra "b" - Pode 
haver dúvidas e para saná-Ias, é necessário 
ler todas as alternativas para entender bem 
a questão. O grande problema foi o verbo 
inaugurar, porque automaticamente se pen
sa em algo novo. 

Inaugurar uma fábrica nova: troque o ad
jetivo nova por outro que resolve o problema 
= inaugurar uma fábrica velha. O sentido é 
Com pouco tempo de existência (folhagem 
nova) [Antõn.: velho]. 

Inaugurar uma nova fábrica = inaugurar 
uma velha fábrica. Sentido de nova é que 
passa a existir a partir de agora (novos tem
pos); RENOVADO. 

Houve polêmica nesta questão por alega
rem que a classe gramatical não foi alterada, 
mas não foi anulada. Nas demais alternativas, 
o adjetivo anteposto ao substantivo indica 
apenas ênfase e o sentido não é alterado. 

Alternativa "a" - perto de uma praça an
tiga e perto de uma praça antiga. 

Alternativa "c" - conheceremos equipa
mentos modernos e conheceremos moder
nos equipamentos. 

Alternativa "d" - Os operários dedica
dos e os dedicados operários. 

Alternativa "e" - demandam vigilância 
forte e demandam forte vigilância. 

15. (FUNRIO - Analista do Seguro Social
INSS/2013) Num Concurso de redação, um 
candidato deveria escrever sobre Noel Rosa 
e Chico Buarque de Holanda. Refletindo so
bre a passagem do texto abaixo transcrita, 
identifique a alternativa que torna coerentes 
os ajustes redacionais então propostos, de 
modo a evitar que sejam repetidos os nomes 
dos dois artistas brasileiros. 

Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre estiveram em destaque na MPB, 
embora Chico Buarque de Holanda tenha 
uma obra, sob certa perspectiva, mais 
polêmica do que a de Noel Rosa. 
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a) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre ocuparam um lugar de desta
que na MPB, embora cada um tenha uma 
obra, sob certa perspectiva, mais polêmi
ca do que a dos demais. 

b) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre ocuparam um lugar de destaque 
na MPB, embora este tenha uma obra, 
sob certa perspectiva, mais polêmica do 
que aquele. .. 

c) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre ocuparam um lugar de destaque 
na MPB, embora o primeiro tenha uma 
obra, sob certa perspectiva, mais polêmi
ca do que o segundo. 

d) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre ocuparam um lugar de destaque 
na MPB, embora tenham uma obra, sob 
certa perspectiva, mais polêmica do que 
reconhecida. 

e) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa 
sempre ocuparam um lugar de destaque 
na MPB, embora um tenha uma obra, sob 
certa perspectiva, mais polêmica do que 
o outro. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "c" 

Coesão textual e pronome demonstrati
vo: retomada de elementos. 

Foram citados Chico Buarque e Noel Ro
sa, respectivamente. Ao utilizar o numeral 
primeiro, fica clara a retomada de Chico Buar
que; o segundo refere-se a Noel Rosa. Substi
tuindo: Chico Buarque de Holanda tem uma 
obra, sob certa perspectiva, mais polêmica 
que a obra de Noel Rosa. O sentido deve ficar 
coeso e claro. 

Alternativa "a" - Cada um deixa sentido 
vago, incoerente. 

Alternativa "b" - O pronome demons
trativo este retoma o elemento mais próximo, 
ou seja, Noel Rosa. O correto seria usar aquele 
(Chico) e depois este (Noel). Há dicas no final 
do capítulo. 

Alternativa "d" - Está sem sentido, inco
erente. 
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Alternativa "e" - Não se sabe quem é um 
e outro. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( .. .) Não se conserta um programo 

com chave de fendo, porque o softwa

re é feito de símbolos, e somente sím

bolos podem entrar nele. Assim, para 

se lidar com o software, há que se fa

zer uso dos símbolos. Por isso, quem 

troto dos perturbações do software 

humano nunca se vale de recursos 

físicos para tal. Suas ferramentas são 

palavras, e podem ser de poetas, hu

moristas, palhaços, escritores, gurus, 

amigos e até mesmo de psicanalistas. 

Dados esses pressupostos teóri

cos, estamos agora em condições de 

oferecer uma recei~arantirá 

àqueles que o seguirem à risca saúde 

0!~ fim dos seus dias. Opte 
por um software modesto. Evite as 

coisas belos e comoventes. A beleza 

é perigoso para o hardware. Cuida

do com o música. Brahms e Mahler 

são especialmente contraindicados. 

Quanto às leituras, evite aquelas que 
fazem pensar. E, aos domingos, não 

se esqueça dos programas de audi

tório. Seguindo essa receita você terá 

uma vida tranquila, embora banal. 

Mos, como você cultivou o insensi

bilidade, você não perceberá o quão 

banal elo é.( .. .) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a 

eternidade. Campinas: Papirus, 1996 

(com adaptações). 

16. (Cespe - Analista - MPU/2013) Respei
tando-se os princípios de coesão textual e as 
regras semântico-sintáticas, o trecho "uma 
receita que garantirá àqueles que a seguirem 
à risca saúde mental até o fim dos seus dias" 
poderia ser expresso da seguinte forma: uma 
receita que, até o fim dos seus dias, irá garan
tir saúde mental aos que a seguirem à risca. 

( ) Certo ( ) Errado 

527 

COMENTÁRIOS 

Errado - A informação foi alterada. 1. 
A receita (sujeito) garantirá (V.T.D.I.) àque
les que seguirem à risca (0.1.) saúde mental 
(0.0.) até o fim dos seus dias (adjunto ad
verbial de tempo ou limite); 2. Ao deslocar 
o adjunto adverbial, deixou de se referir ao 
tempo indicado pelo verbo garantir, isto é, 
alterou o sentido. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO. 

Que é democracia? Esta é uma 
questão controversa, e- muitas in
terpretações diferentes foram pr2;; 
postas. Designo democracia como 
um sistema que envolve competição 
efetivo entre partidos políticos por 
cargos e poder. Em uma democracia, 
realizam-se eleições reg~!!!es e Iim...: 
pas, de gue todos os membros da 
população podem eartlSIEic. Esses 
direitos de participação democrático 
são acompanhados por liberdades 
civis - Iíberdade de expressão e dis
cussão, juntamente com o liberdade 
de formar grupos ou associações po
líticas e de neles ingressar. 

A democracia não é uma questão 
de tudo ou nado. Pode haver diferen
tes formas, bem como diferentes ní
veis de democratização. 

Para chegar a uma explicação 
melhor, precisamos resolver o que 
chamo de o paradoxo da democra
cia, que consiste na disseminação 
da democracia pelo mundo, 00 mes
mo tempo em que, nos democracias 
maduras, supostamente copiados 
pelo resto do mundo, há uma desilu
são generalizada com os processos 
democráticos. No maioria dos paí
ses ocidentais, os níveis de confian
ça nos políticos caíram nos últimos 
anos. Menos pessoas comparecem 
para votar do que anteriormente. Um 
número cada vez maior de pessoas 
declaro não ter interesse em política 
parlamentar, especialmente entre os 
gerações mais jovens. 

COESÃO E COERÊNCIA 

Para um número crescente de 
pessoas em todo o mundo, a vida 
deixou de ser vivida como destino -
como relativamente fixa e determi
nada. Um governo autoritário entro 
em descompasso com outras experi
ências de vida, inclusive com a flexi
bilidade e o dinamismo necessários 
para se competir na economia eletrô
nica global. O poder político base
ado no comando autoritário já não 
consegue se valer de reservas de 
deferência tradicional, ou respeito. 

Anthony Giddens. Democracia. 
In: Mundo em descontrole. Rio de 
Janeiro: Record, 2005, p. 78-82 (com 
adaptações). 

17. (Cespe - Analista Judiciário - Ãrea Ju
diciária - TRE-MS/2013) Considerando os 
aspectos linguisticos do texto, assinale a op
ção correta. 

a) Dado o seu caráter adverbial, a oração 
"Para chegar a uma explicação melhor" 
poderia ser corretamente deslocada para 
logo após o trecho "precisamos resolver 
o que chamo de o paradoxo da democra
cia ll

• 

b) No período "Para chegar a uma explica
ção melhor, precisamos resolver o que 
chamo de o paradoxo da democracia", a 
palavra "o" desempenha a mesma função 
morfossintática em ambas as ocorrên
cias. 

c) No trecho "Em uma democracia, reali
zam-se eleições regulares e limpas", a 
substituição da forma verbal "realizam
-se" por ocorrem manteria o sentido e a 
correção gramatical do texto. 

d) A interpretação da expressão "todo o 
mundo", em "Para um número crescen
te de pessoas em todo o mundo", é am
bígua, assim como a da expressão todo 
mundo em Em todo mundo há espe
rança. 

e) No segundo parágrafo, o trecho "dife
rentes formas, bem como diferentes 
niveis de democratização" constitui su
jeito composto da locução verbal "Pode 
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haver", razão por que essa locução pode
ria ser flexionada no plural, da seguinte 
forma: Podem haver. 

Resposta correta: "c" 

Nota da autora: Questão de coesão, pro-
nome e conco.-dância. 

Realizam-se eleições equivale a são re
alizadas eleições (voz passiva analitica). 
Substituindo: Ocorrem eleições = mesmo 
sentido, mesmo tempo e concordância 
correta. 

Alternativa "a" - O restante da oração 
tornar-se-ia incoerente. 

Alternativa "b" - Resolver o que chamo 
= resolver aql.ilo o qual chamo: pronome 
demonstrativo; o paradoxo: artigo definido 
masculino singular. 

Alternativa "d" - Não há ambiguidade: 
no mundo inteiro. 

Alternativa "e" - O verbo haver, quan
do impessoal, rão admite plural (sentido de 
existir ou ocorrer). Além disso, a função dos 
termos citados é de objeto direto e nâo de 
sujeito. 

18. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) Uma redação alter
nativa para um segmento do texto, escrita 
com correção e lógica, está em: 

a) Na avaliação de um produtor, cadeias de 
sustentabilidade se estabelece entorno 
de um produto de qualidade, seja social 
ou ambiental. 

b) Os produtores brasileiros, apostam no 
futuro aumento dos consumidores, do 
mercado nacional, que deve passar a se 
interessar mais por chocolates finos. 

c) Em 1989, os cacaueiros da Bahia foram 
devastados pela 'praga denominada vas
soura-de-bruxa, o que afetou a vida dos 
produtores da região. 

d) O movimento de retomada, após uma 
crise devastadora na produção brasileira 

de cacau, é estimulada pela produção de 
cacau fino. 

e) Certas características do cultivo ajuda a 
conservar espécies florestais e da fauna 
silvestre, além de se preservarem as fon
tes hídricas. 

Alternativa correta: letra "c" - A virgula 
foi empregada corretamente marcando in
versão do adjunto adverbial de tempo. 

Alternativa "a" - Erro de concordância: 
cadeias de sustentabilidade se estabelecem. 
Na passiva analítica: são estabelecidas. 

Alternativa "b" - Não pode existir pon
tuação entre sujeito e verbo: Os produtores 
brasileiros (sujeito) apostam (verbo); concor
dância: os consumidores devem passar a se 
interessar; as vírgulas intercalando do merca
do nacional são prescindíveis. 

Alternativa "d" - Concordância nominal: 
o movimento é estimulado. 

Alternativa "e" - Concordância verbal: 
certas características ajudam a conservar. 

19. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 12/2013) O que se de
nomina estilo de uma época resulta de uma 
combinação de estilos individuais, uma com
binação dominada pelos métodos dos com
positores que exerceram influência prepon
derante em seu tempo. 

Uma redação alternativa para a frase aci
ma, em que se mantêm a correção e a cla
reza, está em: 

a) A soma de estilos individuais resultam no 
que se chama estilo de uma época, po
rém, devem prevalecer os métodos dos 
compositores que exerceram mais influ
ência em seu tempo. 

b) O que resulta dos estilos individuais com
binados é o que chamamos estilo de uma 
época, todavia, prevalecem os métodos 
dos compositores cuja influência tinha
-se conhecimento. 

c) Estilo de uma época é o que designa uma 
combinação de estilos individuais, aonde 
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os métodos dos compositores definem 
uma maior influência em seu tempo. 

d) Ao resultado de uma combinação de 
es'tilos individuais, na qual prevalecem 
os métodos dos compositores que exer
ceram maior influência em seu tempo, 
chama-se estilo de uma época. 

e) Uma combinação dos métodos dos com
positores que exerceram a maior influên
cia em seu tempo geram estilos individu
ais que são designados estilo de época. 

Alternativa correta: letra "d" - Há cla
reza e correção. 

Dica 1: uso do pronome relativo. Na qual 
está retomando combinação de estilos indi
viduais; ordem direta: Os métodos dos com
positores prevalecem numa combinação de 
estilos individuais, A preposição foi exigida e 
poderíamos utilizar em que ou na qual. 

Dica 2: Facilite. Para resolver a questão 
com rapidez, procure erros gramaticais pri
meiro e se não encontrar, pense no sentido. 

Alternativa "a" - Concordância: A soma 
resulta. 

Alternativa "b" - Regência: pronome 
relativo cuja concorda com influência. Ordem 
direta na voz ativa: Tinha-se conhecimento 
da influência. Correção = de cuja. 

Alternativa "c" - Além de não ter sido 
escrito seguindo a norma culta (exemplo: "é 
o que"), o uso de aonde está incorreto. Or
dem direta: os métodos dos compositores 
definem uma maior influência em seu tempo 
na combinação .... 

Alternativa "e" - Não há sentido algum, 
ou seja, não há clareza e o sentido foi altera
do. Aos erros: concordância (uma combina
ção exerceu e gera). 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) Pela jurisprudência dominan
te no Tribunal Superior do Trabalho, 
é devida a indenização por danos 
morais quando há abuso do poder. 

ou seja, a filmagem não pode ser 
ostensiva, e o funcionário deve ter 
conhecimento dos dispositivos de se
gurança instalados. 

Tecnologias de controle criam no

vas situações de dano moral. Internet: 
<www.tst.jus.br>(com adaptações). 

20. (Cespe - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 17/2013) No trecho "é 
devida a indenização por danos morais", a 
correção gramatical do texto seria mantida 
caso fosse suprimido o artigo que define "in
denização". 

( ) Certo () Errado 

Certo - O item é sobre correção gramati
cal e não sentido do texto, por isso é preciso 
ficar muito atento(a) às possíveis pegadinhas 
de CESPE: é devida indenização por danos 
morais. 

Dica 1: O artigo determina o substantivo 
(no caso, "indenização"). Suprimindo-o, a cor
reção gramatical permanece correta, no en
tanto, o sentido muda, pois o substantivo in
denização passa a não estar determinado, ou 
seja, está empregado em um sentido geral. 

Dica 2: O artigo só pode exercer a fun
ção sintática de adjunto adnominal e este é 
termo acessório da oração; todos os termos 
acessórios podem ser retirados sem prejuízo 
gramatical. 

21. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) A respeito da organização das 
estruturas linguísticas e das ideias do texto, 
julgue os itens a seguir. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) é o melhor exemplo de que a 
reforma do Poder Judiciório não es
tá estagnada. Dez anos atrás, época 
em que ainda se discutia a criação 
do conselho, ao qual cabia o epíteto 
"órgão de controle externo do Judici-
nrin" n pyictônr;n ria 11m A ........ ;; ......... nt'"t'"nt'" 
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moldes, para controlar a atuação do 
Poder Judiciário, gerava polêmica. 

Atualmente, o CNJ não só se tor
nou realidade, como ainda é citado 
em outro contexto. O órgão goza 
hoje de alto conceito como ferramen-
ta de planejamento. É verdade que 
subsistem controvérsias acerca dos 
limites de sua atuação, mas elas per

manecem em segundo plano diante .r 
de medidas moralizadoras por ele 
determinadas, como o combate ao 

nepotismo e aos supersalários, além 
da aplicação de penalidades aos ma
gistrados. 

Antes, os quase cem tribunais do 
país funcionavam sem nenhuma co
ordenação, e pouco - às vezes, nada 
- se sabia sobre eles. Não havia cer
teza sequer a respeito do total de 19 
processos, juízes e recursos. A partir 
da elaboração de relatórios como o 
Justiça em Números, o CNJ pôde, por 
exemplo, criar metas para desatar os 
nós da justiça brasileira. Uma delas, 
de 2009, previa o julgamento de to
dos os processos distribuídos antes 

de 2006. Identificaram-se quase 4,5 
milhões de casos; 90% deles já foram 
julgados. 

Folha de S.Paulo, Editorial, 
7/4/2073 (com adaptações). 

No segundo parágrafo, o segmento "O 
órgão" retoma, por coesão, o termo ante
cedente "CNJ". 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Certo) - Releia o período 
anterior e substitua: Atualmente, o CNJ não 
só se tornou realidade, como ainda é citado 
em outro contexto. O CNJ goza hoje de alto 
conceito como ferramenta de planejamento. 

22. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) Subentende-se das informa
ções do texto que a palavra "Antes" remete 
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a período recente, quando o CNJ, já criado, 
ainda não gozava do prestígio que tem hoje. 

( ) Certo ( ) Errado 

.. ç()~n~:I':i:rX~!ºS. 
Resposta: (Errado) - A palavra antes 

(advérbio temporal) remete-se ao período 
anterior à criação do CNJ. 

23. (Cespe - Analista do MPU/2013) A res
peito da organização das estruturas linguís
ticas e das ideias do texto, julgue os itens a 
seguir. 

Se considerarmos o panorama 

internacional, perceberemos que o 
Ministério Público brasileiro é singu
lar. Em nenhum outro país, há um Mi
nistério Público que apresente perfil 
institucional semelhante ao nosso ou 
que ostente igual conjunto de atribui
ções. 

Do ponto de vista da localização 
institucional, há grande diversidade 
de situações no que se refere aos Mi
nistérios Públicos dos demais países 
da América Latina. Encontra-se, por 
exemplo, Ministério Público depen
dente do Poder Judiciário na Costa 
Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 
ligado ao Poder Executivo, no México 
e no Uruguai. 

Constata-se, entretanto, que, 
apesar da maior extensão de obriga
ções do Ministério Público brasileiro, 
a relação entre o número de integran
tes da instituição e a população é 
uma das mais desfavoráveis no qua
dro latino-americano. De fato, dados 
recentes indicam que, no Brasil, com 
4,2 promotores para cada 700 mil 
habitantes, há uma situação de cla
ra desvantagem no que diz respeito 
ao número relativo de integrantes. 
No Panamá, por exemplo, o número 
é de 75,3 promotores para cada cem 
mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; 
no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. 
Em situação semelhante ou ainda 
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mais crítica do que o Brasil, estão, por 
exemplo, o Peru, com 3,0; a Argen
tina, com 2,9; e, por fim, o Equador, 
com a mais baixa relação: 2,4. É corre
to dizer que há nações proporcional
mente com menos promotores que o 
Brasil. No entanto, as atribuições do 
Ministério Público brasileiro são mui
to mais extensas do que as dos Minis
térios Públicos desses países. 

Maria Tereza Sadek. A construção 
de um novo Ministério Público reso
lutivo. Internet: <https://aplicacao. 
mp.mg.gov.br> (com adaptações). 

No último período do texto, a palavra 
"atribuições" está subentendida logo 
após o vocábulo "as" (final do texto), que 
poderia ser substituído por aquelas, sem 
prejuízo para a correção do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

. COMENTÁRIOS . 

Resposta: (Certo) - Encaixe-a: No en
tanto, as atribuições do Ministério Público 
brasileiro são muito mais extensas do que as 
dos Ministérios Públicos desses países. = No 
entanto, as atribuições do Ministério Público 
brasileiro são muito mais extensas do que as 
atribuições dos Ministérios Públicos desses 
países. 

24. (Cespe - Analista do MPU/2013) Seriam 
mantidas a correção gramatical e a coerência 
do texto se o primeiro parágrafo fosse assim 
reescrito: Quando se examina o contexto in
ternacional, concluímos que não há situação 
como a do Brasil no que se refere a existência 
e desempenho do Ministério Público. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Belo "peguinha"! Es
se item é o que todo concurseiro adora. Você 
erra, mas acerta. Claro que atenção enfatiza a 
inexistência de crase, certo? Muito confiante e 
feliz, insere o acento indicativo de crase antes 
do vocábulo existência, coloca o item como 
errado e passa para o próximo item. 

Vamos ver o que CESPE aprontou dessa 
vez? 

Há dois itens a serem avaliados: correção 
gramatical e coerência . 

1) A gramática está correta porque há para
lelismo. 

Há dois termos ligados ao verbo referir-se: 
existência e desempenho. 

Duas opções: 

... no que se refere à existência e ao de
sempenho. 

... no que se refere a existência e desem
penho. 

Perceba que no segundo caso, não há arti
go no segundo substantivo masculino. Se não 
há artigo no segundo, não há, também, no 
primeiro, porque o artigo deve acompanhar 
os dois elementos ou nenhum. 

2) A coerência está errada, ou seja, o sentido 
não corresponde ao original: 

Dividindo as informações para facilitar: 

. Se considerarmos o panorama interna
cional, perceberemos que o Ministério 
Público brasileiro é singular = Quando se 
examina o contexto internacional, conclu
ímos que não há situação como a do Brasil 
(MP é citado posteriormente): Correto. 

Em nenhum outro país, há um Ministério 
Público que apresente perfil institucional 
semelhante ao nosso ou que ostente 
igual conjunto de atribuições. = no que 
se refere a existência e desempenho do 
Ministério Público. Aqui está o erro, pois 
falta informação que foi citada no texto: 
perfil e ostentação. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Observações sobre o direito de punir 

Não há direito de punir. Há apenas po
der de punir. O homem é punido pelo seu 
crime porque o Estado é mais forte que ele. 
A guerra, grande crime, não é punida por
que se acima dum homem há os homens, 
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acima dos homens nada mais há. E não há 
o direito de punir, pois a própria representa
ção do crime na mente humana é o que há 
de mais instável e relativo: como julgar que 
posso punir baseada apenas em que o meu 
critério de julgamento para tonalizar tal ato 
como criminoso ou não é superior a todos 
os outros critérios? Como crer que se tem 
verdadeiramente o direito de punir se se 
sabe que a não observância do fato X, hoje 
fato criminoso, considerava-se igualmente 

crime?"Nenhun de nós pode se lisonjear 
de não ser um criminoso relativamente a 
um estado social dado, passado, futuro 
ou possível", disse Tarde. O que é certo: na 
questão da punição, é que determinadas 
instituições, em dada época, sentindo-se 
ameaçadas em sua solidez com a perpetra
ção de determinados atos, com mão de fer
ro taxa-os como puníveis, muitas vezes nes
ses atos não há nem a sombra de um delito 
natural: essas instituições querem apenas 
se defender. Outra humanidade falaria 
antes em "direito de se defender", direito de 
lutar, de deixar de comparecer ao campo de 
guerra a instituição velha e nova. Porque o 
crime significa um ataque a determinada 
instituição vigente, em grande parte das 
vezes, e se não fosse punido representaria 
a derrocada des5G instituição e o estabele
cimento duma nova. Processar-se-ia, pois, 
uma evolução mais rápida e violenta, de re
sultados provavelmente maus, tendo-se em 
vista a frequente anormalidade do crimino
so. A sociedade, porém, mais sabiamente, 
prefere falar nUm "direito de punir'; força 
unilateral, garantidora de uma boa defesa 
contra o ataque à sua estabilidade. 

Uma hipótese quanto ao surgimento 
e evolução do direito de punir. De início, 
não existiam di'eitos, mas poderes. Des
de que o homem põde vingar a ofensa a 
ele dirigida e verificou que tal vingança o 
satisfazia e atemorizava a reincidência, 
deixou de exercer sua força perante uma 
força maior. No entanto, como acontece 
muitas vezes no domínio biológico, a rea-

. ção - vingança - começou a ultrapassar de 
muito a ação - ofensa - que a provocara. 
Os fracos uniram-se: e é então que começa 
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propriamente o plano, isto é, a incursão do 
consciente e do raciocínio no mecanismo 
social, ou melhor, é aí que começa a socie
dade propriamente dita. Fracos unidos não 
deixam de constituir uma força. E os fracos, 
05 primeiros ladinos e sofistas, os primeiros 
inteligentes da história da humanidade, 
submeteram aquelas relações, até então 
naturais, biológicas e necessárias, ao domí
nio do pensamento. Surgiu, como defesa, 
a ideia de que, embora não tivessem força, 
tinham direitos, fundados nas noções de 
Justiça, Caridade, Igualdade e Dever. 

Essas noções foram se insinuando na
quele grupo humano primitivo, instituído 
pelos que delas necessitavam, tão certo 
como o é o fato de os primeiros remédios 
terem sido inventados pelos doentes. E no 
espírito do homem foi se formando a cor
respondente daquela revolta: um superego 
mais ou menos forte, que daí em diante re
geria e fiscalizaria as relações do novo ho
mem com os seus semelhantes em face da 
sociedade, impedindo-lhe a perpetração 
de atos considerados por todos como proi

bidos. À medida que essas noções foram se 
plasmando no indivíduo e no decorrer das 
gerações, os meios de vida foram extin
guindo cada vez mais sua possibilidade de 
usar da força bruta nas relações de homem 
para homem. Na resolução de seus litígios, 
não mais aparecia o mais forte e musculo
so diante do menos poderoso pelo próprio 
nascimento e natureza. Igualados pelas 

mesmas condições, afrouxados na sua 
agressividade de animal pelo nascimento 
do superego (homem sacia!), fizeram (sem 
que o objetivo fosse delimitado em sua 
consciência) uma espécie de tratado de paz, 
as leis, pelas quais os interesses e os "proibi
dos" não seriam violados reciprocamente, 
sob a garantia duma punição por parte da 
coletividade. t a passagem do castigo mi
nistrado pelo ofendido para o castigo pro

vindo de toda a sociedade. E isso se explica: 
uma vez que todos estavam em condições 
mais ou menos iguais, difíeilseria a defesa; 
para manter a inviolabilidade das leis fize
ram titular do direito toda a coletividade, 
adversário forte. 
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O resto segue-se naturalmente. Os mais 

capazes, os mais fortes são incumbidos de 

vigiar a observâncía dessas leis, constituin

do o wimeiro Estado, isto é, organizador 

permanente da estabilidade social. Esse 

novo órgão, no decorrer dos tempos forta

lecido pelo apoio de todos, passa a encarar 
o poder, mesmo independente da aquies

cência individual. E esse órgão a si mesmo 

concede, sem que tenha um outro funda

mento, o "direito de punir". 

LlSPEaOR, C/arice. Outros escritos. Rio 

deJaneiro: Roeco, 2005. p. 45-46. (Adaptado). 

25. (UEG - Delegado de Polícia - GO/2013) 
No texto, o trecho "Nenhum de nós pode se li
sonjear de não ser um criminoso relativamen
te a um estado social dado, passado, futuro ou 

possível" é um exemplo de 

a) metáfora 

b) paráfrase 

c) intertextualidade 

d) intratextualidade 

Alternativa "c": correta - Há citação, 
portanto há intertextualidade: é a criação de 
um ~ a partir de um outro texto já exis
tente. Dependendo da situação, a intertextu
alidade tem funções diferentes que depen

dem muito dos textos!contextos em que ela 

é inserida. 

Alternativa "aI! - Figura de linguagem 
que consiste em estabelecer uma analo
gia de significados entre duas palavras ou 
expressões, empregando uma pela outra. 

Exemplo: asas da imaginação. 

Alternativa "b" - Versão de um texto, ge
ralmente mais extensa e explicativa, cujo ob

jetivo é torná-lo mais fácil ao entendi(TIento. 

Alternativa "d" - O autor cita outros tex
tos que ele próprio escreveu. 

Cada um dos itens a seguir apresenta 
uma proposta de reescrita de trechos do 

texto, indicado entre aspas, que deve ser jul
gada certa se estiver gramaticalmente corre
ta e mantiver o sentido do texto, ou errada, 
em caso contrário. 

26. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) "Gerou, também, como consequência, 
movimentos separatistas, conflitos étnicos e 
religiosos, e guerras civis, com reflexos que 
perduram até os dias de hoje.": Em conse
quência, deu origem, ainda, a movimentos 
de separação, conflitos étnicos e religiosos 
e guerras civis, cujos reflexos ainda perdu

ram. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Certo) - Dividindo informa-
ções para facilitar: 

Gerou, também, como consequência 
Em consequência, deu origem, ainda. 

movimentos separatistas == movimentos 

de separação. 

com reflexos que perduram até os dias de 
hoje = cujos reflexos ainda perduram. 

27. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) "a busca por novos mercados consu
midores e por matérias-primas de baixo cus
to, em decorrência da Revolução Industrial, o 
que levou as nações europeias a voltarem-se 
para as regiões da África e da Ásia": a procu
ra de-;;ovos mercados de consumidores e de 
matérias-primas a baixo custo causado pela 
Revolução Industrial levaram as nações euro
peias a voltarem-se para a África e a Ásia 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - Alterou o sentido. 

28. (Delegado de Polícia - E5/2011 - CE5-
PE) A respeito da organização das estruturas 
linguísticas e das ideias do trecho, julgue o 
item a seguir. 
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Bandos de homens armados perpe
tram anualmente 450 roubos a bancos 
e carros-fortes no Brasil. Tais episódios 
~~ em risco a vida de clientes, agentes 
de segurança e policiais, mas o prejuízo fi
nanceiro é relativamente pequeno para as 
instituições. ( .. .) 

André Vargas. Assalto.com.br, In: 
Veja, 24/11/2010 (com adaptações). 

A substituição da forma verbal "põem" 
por oferecem não acarretaria erro}lo 
texto, desde que também se substituísse 
a expressão «risco a vida de)) por risco à 
vidaa. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) - Um dos grandes 
perigos de CESPE é este: mais de uma infor
mação no mesmo item. Por isso, é preciso, 
sempre, avaliar uma informação de cada vez. 

1) Põem em risco"" oferecem risco. Note 
que a preposição em deve desaparecer. 

2) Não poderia acrescentar o acento indi
cativo de crase porque a vida possui função 
sintática de objeto direto: põem algo. Substi
tua: põem em risco a vida põem em risco o 
indivíduo. Não resultou em ao, não há crase. 
Lembrou-se das dicas de crase? 

29. (FCC - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 1/2013) A frase redigida com 
correção e clareza é: 

a) Até mesmo o governo dos Estados 
Unidos, que pensamos estarem muitas 
vezes alheios as coisas que se passam 
no Brasil, lamentaram a morte de Oscar 
Niemeyer, cuja nota dizia que ele inspi
rará gerações. 

b) Quando se começar à refletir no fato 
de que tão grande número de tem
plos religiosos, tenham sido realmente 
construidos ou não, foram projetados 
por um arquiteto que abertamente se 
declarava ateu. 

c) Grandes arquitetos do mundo to
do manifestaram sua admiração pe
la genialidade de Oscar Niemeyer, 
onde muitos chegaram mesmo a 

declàrar a inspiração de suas obras em 
seu trabalho. 

d) A longevidade de Oscar Niemeyer per
mitiu, à todos os que eventualmente 
criticavam as suas obras, que as revalo
rizasse enquanto ele ainda vivia e não 
apenas depois da sua morte. 

e) Talvez ninguém tenha feito mais pela 
divulgação do país no exterior do q~e 
Oscar Niemeyer, cujos projetos incon
fundíveis, espalhados pelo mundo, 
nunca deixarão de aludir à paisagem 
brasileira. 

Alternativa "eu: correta 

Nota da autora: Questão de coesão, 
concordância, crase, pontuação, regência e 
pronome relativo. 

Na alternativa e, o pronome relativo cor
reto: projetos inco-nfundíveis de Oscar Nie
meyer nunca deixarão de aludir à paisagem 
brasileira. 

Dica: O pronome relativo cujo indica 
posse do termo anteposto. Ex.: Os projetos 
de Niemeyer. 

Alternativa "a" - Até mesmo o governo 
dos Estados Unidos, que pensamos estar 
muitas vezes alheio às coisas que se pas
sam no Brasil, lamentou a morte de Oscar 
Niemeyer, cuja nota dizia que ele inspirará 
gerações. 

Alternativa "b" - Quando se começar 
a refletir"" nâo se usa o acento indicativo de 
crase antes de verbo. Além desse erro, não há 
coerência nas informações posteriores. 

Alternativa "c" - Onde - quando pro
nome relativo - retoma lugar. Deveria ser 
substituído por uma conjunção aditiva, por 
se tratar de ideias adicionais (por exemplo: e). 

Alternativa "d" - Retirar a vírgula e a .cra
se: permitiu a todos. 

30. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) A mãe ficou vermelha, isto é, 
ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a 
filha com reprovação, isto é, dardejou-a com 
olhos censórios. 

.! 
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A expressão ~, nos dois empregos re
alçados na frase acima, 

a) introduz a conclusão de que o significa
do das falas corriqueiras se esclarece me
diante uma elaborada sinonímia. 

b) inicia a tradução adequada de um enun
ciado anterior cuja significação se mos
trara bastante enigmática. 

c) funciona como os dois pontos na frase 
Cabelo de gente assim não se torna vulgar
mente quebradiço: pendoa. 

d) introduz uma enumeraçâo de palavras 
que seriam evitadas pela prima Solange, 
levando-se em conta o que diz dela o cro
nista Werneck. 

e) inicia uma argumentação em favor da 
simplificação da linguagem, de modo a 
evitar o uso de palavreado rebarbativo. 

COMENTARIOS 

Alternativa "c": correta - Isto é e os 
dois pontos possuem a função de explicar. 

Alternativa "a" - Não conclui. 

Alternativa "b" - Não indica tradução. 

Alternativa "d" - Não se trata de enu-
meração. 

Alternativa "e" - Nâo inicia argumenta
ção. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Cada um fala como quer, ou como 
pode, ou como acha que pode. Ainda on
tem me divertiu este trechinho de crônica 
do escritor mineiro Humberto Werneck, de 
seu livro Esse inferno vai acabar: 

"- Meu cabelo está pendoando 
anuncia a prima, apalpando as melenas. 

Tenho anos, décadas de Solange, mas 
confesso que ela, com o seu solangês, às 
vezes me pega desprevenido. 

-Seu cabelo está o quê? 

-Pendoando - insiste ela, e, com a pa-
ciência de quem explica algo elementar a 
um total ignorante, traduz: 

-Bifurcando nas extremidades. 

t assim a Solange, criatura para a qual 
ninguém morre, mas falece, e, quando 
sobrevém esse infausto acontecimento, 
tem seu corpo acondicionado num ataú
de, num esquife, num féretro, para ser 
inumado em alguma necrópole, ou, mais 
recentemente, incinerado en crema- tório. 
Cabelo de gente assim não se torna vul
garmente quebradiço: pendoa." 

Isso me fez lembrar uma visita que 

recebemos em casa, eu ainda menino. 
Amigas da família, mãe e filha adolescente 
vieram tomar um lanche conosco. D. Glori
nha, a mãe, achava meu pai um homem 
intelectualizado e caprichava no vocabu
lário. A certa altura pediu ela a mim, que 
estava sentado numa extremidade da 
mesa: 

- Querido, pode alcanç~r-me uma cô
dea desse pão? 

- Por falta de preparo linguístico não 

sabia como atender a seu pedido. Socor
reu-me a filha adolescente: 

- Ela quer uma casquinha do pão. Ela 
. fala sempre assim na casa dos outros. 

- A mãe ficou vermelha, isto é, rubori
zou, enrubesceu, rubi ficou, e olhou a filha 
com reprovação, isto é, dardejou-a com 

olhos censórios. 

Veja-se, para concluir, mais um trechi

nho do Werneck: 

"Você pode achar que estou sendo 
implicante, metido a policior a linguagem 

alheio. Brasileiro é assim mesmo, adora 
embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei 

escrevendo sobre o que chamei de ruibar

bosismo: o liSO de palavreado rebarbativo 
como forma de, numa discussão, reduzir 

ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma es

pécie de gás paralisante verbal." 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

31. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) Atente para as seguintes afir
mações: 
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I. Na frase Isso me fez lembrar uma visita 
que receberros em casa, eu ainda me
nino, o segmento sublinhado pode ser 
corretamente substituído por aonde eu 
ainda era menino. 

11. Transpondo-se para a voz passiva a frase 
Socorreu-me a filha adolescente, a forma 
verbal resultante será tendo-me socorri
do. 

111. No contexto, a expressão Brasileiro é as

sim mesmo é um caso típico de generali
zação abusiva, como a que também ocor
re em os alemães são pragmáticos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I. 

b) 11. 

c) 111. 

d) I e 11. 

e) 11 e 111. 

Alternativa "c": correta 

Nota da autora: Questão de coesão, pro
nome relativo e verbo. 

Item "I". Errado = indica tempo e não lu
gar: quando eu era menino. 

Dica 

Onde: usadc para retomar lugar e pode 
ser substituído por em que, nota) qual, nos 
(as) quais = A escola onde fiz a prova. 

Aonde: ocorre a combinação da prepo
sição, caso o verbo ou o nome posposto a 
exija = Não sei aonde ele foi. (quem vai, vai 
a algum lugar) 

Item "11". Errado = Fui socorrido pela filha 
adolescente. Precisaria voltar ao texto para 
se certificar do gênero masculino do particí
pio socorrido. 

Item "111". Certo, pois afirma que todos 
os brasileiros são assim, generaliza abusiva
mente. 

32. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) Está clara e correta a redação 
deste livre comentário: 

a) Nem todas as pessoas que utilizam um 
vocabulário rebuscado alcançam porisso 
qualquer ganho que se possa atribuir à 
seu poder de comunicação. 

b) O autor do texto acredita que muita gen
te se vale de um palavreado rebuscado 
para intimidar ou mesmo calar os interlo
cutores menos cultos. 

c) Ficou evidente que D. Glorinha buscava 
ilustrar as pessoas cujo vocabulário me
nos reduzido as deixasse impressionadas 
com tamanho requinte. 

d) O termo "solangês", tratando-se de um 
neologismo, aplica-se aos casos segundo 
os quais quem fala de modo rebarbativo 
parece aludir a tal Solange. 

e) Não é difícil encontrar, aqui e ali, pessoas 
cujo intento é se apoderar de um alto vo
cabulário, tendo em vista o propósito de 
vir a impressionar quem não tem. 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de coesão, or
tografia, concordância, crase, regência e pro
nome relativo. 

Na alternativa !::: Muita gente se vale; in
terlocutores menos cultos. 

Alternativa "a" - O vocábulo por isso 
deve, sempre, ser escrito separadamente. 

Alternativa "c" - Buscava ilustrar às pes
soas: aos homens. 

Alternativa "d" - Fala de modo rebarba
tivo nos casos, em casos: aplica-se aos casos 
nos quais quem fala ... 

Alternativa "e" - virem a impressionar 
= as pessoas. 

33. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Mantendo-se o sentido 
e a correção, a frase Confiar, desconfiando ga
nha desenvolvimento e explicitação em: 

537 COESÃO E COERÊNCIA COESÃO E 
COERÊNCIA 

a) Quem confia acaba por estar desconfian
do. 

b) Somente quem desconfia é capaz de 
confiar. 

c) A desconfiança, embora incompatível, 
faz confiar. 

d) Não dispense a desconfiança quem se 
ponha a confiar. 

e) Ainda quando se desconfie, mais vale a 
pena se confiar. 

r::-"·;::r:~·-.éÕMÊNTÁRIôs . 
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Alternativa "d": correta - É necessário 
desconfiar, ou seja, não dispense a descon
fiança quem se ponha a confiar. 

Alternativa "a" - Não há relação entre a 
frase do enunciado e a informação desta al
ternativa. 

Alternativa "b" - Quem desconfia é ca
paz de desconfiar? Eliminada facilmente a 
alternativa. 

Alternativa "c" - A desconfiança não faz. 
confiar. 

Alternativa "e" - Não vale a pena confiar. 

34. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Ma n -
dados - TRT 1/2013) É preciso corrigir a má 
estruturação da seguinte frase: 

a) Prefiro arrepender-me pelo que ousei 
- e confesso que ousei muito pouco - a 
lamentar-me pelo excesso de cautela. 

b) É fato que a sabedoria popular, como 
tantas vezes se manifesta em expressivos 
provérbios, nem por isso fica livre dos pa
radoxos. 

c) É de fato muito difícil, em nosso mundo 
cheio de problemas, pedir a alguém que 
deposite toda a confiança em alguma 
coisa. 

d) É penoso termos de suportar o canto de 
vitória que os desconfiados sempre ento
am enquanto sofremos por haver confia
do. 

e) Ao final do texto, considera-se a hipó
tese de que é um grande desafio tornar 

inabalável a confiança no que de fato 
acreditamos. 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de coesão, 
pontuação, regência e período composto. 

Na alternativa !::: Erro de pontuação, pois 
intercalando a oração como tantas vezes se 

manifesta em expressivos provérbios, não há 
sequência sintática. Fica incoerente: É fato 
que a sabedoria popular nem por isso fica 
livre dos paradoxos. Opção de correção: É fa
to que a sabedoria popular não fica livre dos 
paradoxos. A expressão nem por isso não se 
encaixa no contexto. 

Alternativa "a" - Prefiro algo a algo. 

Alternativa "c" - O que é difícil? Pedir 
a alguém que deposite toda a confiança em 
alguma coisa = sujeito oracional, ou oração 
subordinada substantiva subjetiva. 

Alternativa "d" - O que é penoso? Ter
mos de suportar o canto de vitória = sujeito 
oracional, ou oração subordinada substanti
va subjetiva. 

Alternativa "e" - Se há hipótese, há hi
pótese de algo = de que. 

35. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Está clara e correta a 
redação deste livre comentário: 

a) Ao contrário da maioria, onde se prefere 
/desconfiar do que confiar, o autor do tex

to preferiu ficar com esta, expondo seus 
argumentos. 

b) Desconfiar é para muitos preferível do 
que confiar, pois lhes parecem que a con
fiança requer ingenuidade, em vez da ne
cessária cautela. 

c) A desconfiança é normalmente valori
zada, se associada à prudência, mas há 
quem veja nela um entrave para a criação 
mais ousada. 

d) Quem deseja tomar iniciativa e efe
tuar criações, não pode prender-se a 



COESÃO E 
COERf:NCIA 

DlIDA NOGlIEIHA 

desconfiança, em cuja reverte em parali
sia o que devia ser ação. 

e) Ser ousado para criar com liberdade re
quer de que a desconfiança não venha 
bloquear nosso caminho, ou mesmo che
gar a paralisá-lo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta 

Nota da autora: Questão de coesão, 
concordância, crase, regência e pronome ,re
lativo. 

Associada à prudência: ao texto. Crase 
correta. 

Alternativa "a" - Onde? Usado apenas 
para lugar = a maioria, QUE prefere descon
fiar (sujeito: sem preposição). 

Alternativa "b" - Preferível a confiar. 

Alternativa "d" - Dois erros: prender-se 
à desconfiança = ao erro; desconfiança que 
reverte em paralisia o que deveria ser ação. 
Desconfiança = sujeito: que ou a qual. 

Alternativa "e" - Requerer é transitivo 
direto: requer confiança. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O tempo não para 

O processo é conhecido. Os custos 
crescem, os competidores avançam, € os 
acionistas querem resultados. Saída: re
novar os quadros. Leia-se: livrar-se dos 
funcionários mais velhos e caros, contra
tar jovens efebos, com muita vontade e 
pequeno salário. Dito e feito. Então, o tra
balho emperra, os clientes reclamam, mas 
a planilha de custos fala mais alto. Assim 
tem sido: a cada crise, interna ou externa, 
as empresas rejuvenescem seus quadros. 
Alguns observadores batizaram o proces
so de ']uniorização". 

Uma empresa "iuniorizada" salta 
aos olhos. Antes, o escritório, silencioso e 
solene, era dominado por calvícies e ca
belos brancos. Seis meses depois, o nível 
de ruído aumentou, e uma horda juve
nil se estabeleceu. Foram-se as regras e 
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procedimentos, substituídos por um frene
si frequentemente confundido com agili
dade eprodutividade. O mais importante 
é, porém, que a folha de pagamento foi 
reduzida. Inferno na Terra, paz no Olimpo 
corporativo. 

Renovar sistematicamente os quadros 
é um princípio de gestão importante pa
ra as empresas. Profissionais mais jovens 
trazem novas ideias, colocam em xeque 
processos anacrônicos e ajudam a evitar 
que a empresa envelheça e perca o conta
to com as mudanças em seu ambiente de 
negócios. A renovação, realizada na medi
da certa, traz efeitos positivos. 

A juniorização, por ser realizada com o 
propósito de reduzir custos, compromete 
~alidade da gestão e põe em risco o 
futuro das companhias. Vista como pana
ceia, evita que a empresa trate de questões 
mais substantivas, relacionadas ao seu 
modelo de negócios e às suas práticas de 
gestão. 

Além disso, a juniorização segue na 
contramão da demografia. O Brasil está 
envelhecendo. Nas próximas décadas, as 
empresas terão de lidar com quadros pro
fissionais cada vez mais maduros. Uma 
pesquisa recente, realizada pela consulto
riaPwC e a FGV-Eaesp, instituição à qual 
este escriba está ligado, procurou avaliar 
como o mundo corporativo se prepara 
para o fenômeno. Foram ouvidas mais de 
cem empresas, de diversos segmentos da 
economia. Algumas conclusões são preo
cupantes. 

Em primeiro lugar, menos de 40% das 
organizações pesquisadas reconhecem 
que quadros mais maduros podem cons
tituir alternativa à escassez de talentos. 
Consequentemente, a maioria das empre
sas não possui mecanismos para atrair e 
manter tais quadros. Em segundo lugar, 
as companhias reconhecem: profissionais 
mais maduros possuem competências 
valiosas, relacionadas à capacidade de 
realizar diagnósticos e resolver problemas, 
além de apresentar maior equilíbrio emo
cionai. Paradoxalmente, elas não contam 
com modelos de gestão de carreira que 
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facilitem os processos pelos quais tais 
características poderiam ser mais bem 
exploradas. Em terceiro lugar, há poucas 
iniciativas para garantir maior qualidade 
de vida e para ter quadros mais saudáveis 
no futuro. Há também poucas ações para 
acomodar o perfil e as necessidades dos 
profissionais próximos da aposentadoria. 

(Adaptado de: Thomaz Wood Jr., Car
taCapital, 21/04/2013, www.cartacapital. 
com.br/sociedade/o-tempo-nao-para) 

36. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013) Considerado o contexto, 
o segmento cujo sentido está adequada
mente expresso em outras palavras é: 

a) alternativa à escassez de talentos (último 
parágrafo) = oposição ao desapareci
mento das aptidões 

b) compromete a qualidade da gestão (4' 
parágrafo) = confronta a excelência da 
produção 

c) confundido com agilidade e produtivida
de (2' parágrafo) = tomado por presteza e 

rendimento 

d) uma horda juvenil se estabeleceu (2' pa
rágrafo) = uma gama novidadeira se con

solidou 

e) colocam em xeque processos anacrôni
cos (3' parágrafo) = questionam procedi

mentos ilícitos 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "c": correta - Confundir: 
tomar ou ser tomado por outra coisa ou pes
soa; presteza: agilidade, rapidez, ligeireza, 
celeridade; produtividade: eficiência, rendi
mento na produção. 

Alternativa "a" - Alternativa não é sinô
nimo de escassez (Disponibilidade (de pro
duto, serviço etc.) menor do que a necessária 
para atender à demanda; DESA8ASTECIMEN
TO; FALTA; RAREZA). 

Alternativa "b" - Confrontar não possui 
relação semântica com comprometer (Ter 
efeito negativo sobre, causar dano a; PREJU
DICAR). 

Alternativa "d" - Horda: Qualquer gru
po grande e desorganizado de pessoas (hor
da de foliões Ide baderneiros); TURMA. Ga
ma: Conjunto de coisas variadas; SÉRIE. 

Alternativa "e" - Pôr em xeque: põr em 
dúvida o valor, a veracidade, o mérito, a im
portância, a validade de algc, ou seja, equi
vale a questionar. O erro está em anacrônico: 
que não se enquadra nos usos ou costumes 
atuais; ilícitos: que não é lícito; que é proibido 
por lei. 

37. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 18/2013)A partir desse período, o 
seu núcleo central foi assumindo aparência 
arquitetônica própria, que ainda hoje con
serva, num estilo colonial condizente com as 
condições da região. 

Encravada às margens do rio Vermelho, 
num vale cercado por colinas, impossibi
litada fisicamente de expandir-se, a cida
de acabou por assumir um ar romântico 
imposto por ~ .. smtingências históricas e 
por força de sua situação geográfica. 

Os elementos em destaque no trecho aci-
. ma têm, respectivamente, o sentido de: 

a) em sintonia -tramas 

b} em paralelo -decretos 

c) contrastante -acontecimentos 

d) em harmonia - circunstâncias 

e) em dissonância - ficções 

COMENTÁRIOS· . 

Alternativa "d": correta - Condizen
te: que condiz, harmônico, ajustado, bem 
combinado; contingência: fato que não é 
previsível ou sobre cuja oc:mência não há 
certeza, que depende de circunstâncias não 
controláveis; tb.: conjunto de condições ou 
circunstâncias que determinam um fato não 

previsto. 

Alternativa "a" - Contingência não é 

trama. 

Alternativa "b" - Erro: decretos. 

Alternativa "c" - Se é condizente, não 

contrasta. 
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Alternativa "e" - Dissonância é falta de 
coerência, não são vocábulos afins. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Se um cachorro "pensa" ou não, "tem 
consciência" ou não, isso depende da de
finição escolhida. Algumas pessoas não 
atribuirão "consciência" a criatura alguma 
que não seja capaz de abstrair um con
ceito geral com base em fatos particulares 
e, a partir daí, aplicar o aparato da lógica 
formal de modo a fazer inferências para 
além desses fetos. Outros conferem ;'cons
ciência" a cricturas que reconhecem seus 
parentes consanguíneos e se recordam de 
locais prévios relacionados a situações de 
perigo ou de prazer. Pelo primeiro critério, 
os cães não têm consciência; pelo segun
do, têm. Mas os cães permanecem sendo 
cães e sentindo aquilo que sentem, sem le
var em consideração os rótulos escolhidos 
por nós. 

No contexto dos esforços internacio
nais para conservar a biodiversidade, essa 
questão assume uma importância central, 
uma vez que o argumento clássico sobre 
os motivos pelos quais uma criatura su
Eostamente decente e mo~I~;:;;:;;~ 
Homo sapiens pode maltratar ~ até mes
mo exterminar outras espécies se assenta 
sobre uma posição extrema num conti
nuum. A trad;ção cartesiana, formulada 
explicitamente no século XVII, mas presen
te, sem dúvidc, numa forma "popular" ou 
em outras versões, ao longo de toda his
tória humana, sustenta que os outros ani
mais são pouco mais que máquinas des
providas de sentimentos e que apenas os 
homens gozam de "consciência'; não im
porta como ela seja definida. Nas versões 
radicais dessa teoria, até mesmo ;'d;;;-;;; 
sofrimento mcnif;;h:Js de outros mamífe
ros (tão palpáveis para nós, e da maneira 
mais visceral, uma vez que as expressões 
vocais e faciais desses parentes evoluti
vos próximos são semelhantes às nossas 
próprias reaçêes aos mesmos estímulos) 
nada mais sinalizam do que uma resposta 
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automática sem nenhuma representação 
interna em termos de sentimento - porque 
os outros animais não têm consciência al
guma. Assim, levando adiante esse argu
mento, poderíamos nos preocupar com a 
extinção em função de outras razões, mas 
não em virtude de alguma espécie de dor 
ou sofrimento associado a essas mortes 
inevitáveis. 

Não acredito que muitas pessoas sus
tentem nos dias de hoje uma versão tão 
forte da posição cartesiana, mas a tradição 
de se considerar os animais "inferiores" co
mo "menos capazes de sentir" certamente 
eersiste como um paliativo que ajuda a 
justificar nossa rapacidade - do mesmo 
modo como os nossos ancestrais racistas 
argumentavam que os "insensíveis" índios 
eram incapazes de experimentar alguma 
forma de dor conceitual ou filosófica pela 
perda de seu ambiente ou modo de vida 
(desde que os territórios reservados supris
sem suas necessidades corporais de ali
mento e segurança), e que os "primitivos" 
africanos não lamentariam .a terra natal 
e a família abandonadas à força uma vez 
que a escravidão lhes assegurasse a sobre
vivência do ponto de vista físico. 

(Adaptado de: Stephen )ay Gould. A 
montanha de moluscos de Leonardo da 
Vinci. Trad. de Rejane Rubino. S.Paulo: Cia. 
das Letras, 2003. p.465-6) 

38. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 18/2013) Considerado o contexto, o 
segmento cujo sentido está adequadamente 
expresso em outras palavras é: 

a) criatura supostamente decente e moral", 
ser hipoteticamente inteiriço e devoto 

b) capaz de abstrair um conceito geral", ap
to a destacar um aforismo genérico 

c) de modo a fazer inferências'" a fim de ti
rar ilações 

d) versões radicais dessa teoria'" facetas te
merárias desse método 

e) persiste como um paliativo", remanesce 
como um subterfúgio 
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Alternativa "cu: correta - De modo a: 
consequência; a fim de: finalidade. Impor
tante ler o enunciado: considerado o con
texto, o segmento cujo sentido está adequa
damente expresso. Não se trata de questão 
de período composto (conjunção), mas sim 
de semântica, coerência. Ilação: o que se con
clui de certos fatos, afirmações, circunstân
cias etc.; CONCLUSÃO; EDUçÃO; INFERÊNCIA 

Alternativa "a" - Inteiriço (sentido fi
gurado): Severo, rigoroso, inflexível. Devoto: 
que se dedica ou consagra. 

Alternativa "b" - Abstrair: não ficar con
centrado em problema, trabalho ou preocu
pação; ALHEAR-SE; DISTRAIR-SE. Aforismo: 
breve sentença que contém uma regra, uma 
mensagem, um princípio de grande alcance 
ou um conceito moral; máxima. 

Alternativa "d" - Facetas: particularida
des de alguém ou de alguma coisa. Temerá
rias: que não têm fundamento. 

Alternativa "e" - Paliativo: que tem a 
qualidade de abrandar, de aliviar tempora
riamente um mal. Subterfúgio: desculpa ou 
artimanha que se usa para não cumprir uma 
obrigação ou livrar-se de dificuldades; PRE
TEXTO. Remanescer: restar como sobreviven
te ou sobra, perdurar, sobrar. 

39. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária
TRT 18/2013) O cartesianismo sustenta que 
os animais são pouco mais que máquinas 
desprovidas de sentimentos. 

As versões radicais do cartesianismo con
sideram que até mesmo a dor de outros 
mamíferos é apenas uma resposta auto
mática. 
Para o cartesianismo, o sofrimento dos 
animais não deve ser motivo para nos 
preocuparmos com sua possível extin
ção. 
As frases acima articulam-se num único 
período, com clareza e correção, em: 

a) Ao sustentar que os animais são pou
co mais que máquinas desprovidas de 

sentimentos e, segundo as versões radi
cais do cartesianismo, ao considerar que 
até mesmo a dor dos mamíferos é uma 
resposta automática, o sofri mento dos 
animais não deve ser motivo para nos 
preocuparmos com sua possível extin
ção. 

b) O cartesianismo, cujas versões radicais 
consideram que até mesmo a dor de ou
tros mamíferos é apenas uma resposta 
automática, sustenta que os animais são 
pouco mais que máquinas desprovidas 
de sentimentos e, por conseguinte, que 
seu sofrimento não deve ser motivo para 
nos preocuparmos com sua possível ex
tinção. 

c) Para o cartesianismo, o sofrimento dos 
animais não deve ser motivo para nos 
preocuparmos com sua possível extin
ção, por que sustenta que os animais são 
pouco mais que máquinas desprovidas 
de sentimentos, as versões radicais do 
cartesianismo considerando que até 
mesmo a dor de outros mamíferos é ape
nas uma resposta automática. 

d) O cartesianismo sustenta que os animais 
são pouco mais que máquinas desprovi
das de sentimentos e considera que até 
mesmo a dor de outros mamíferos é ape
nas uma resposta automática, isso para 
suas versões radicais, porquanto o sofri
mento dos animais não deve ser motivo 
para nos preocuparmos com sua possível 
extinção. 

e) ;;ustentando que os animais são pouco 
mais que máquinas desprovidas de sen
timentos, o cartesianismo, em suas ver
sões radicais, consideram que até mesmo 
a dor de outros mamíferos é apenas uma 
resposta automática, na medida em que 
o sofrimento dos animais não deve ser 
motivo para nos preocuparmos com sua 
possível extinção. 

Alternativa "b": correta - Decifrando 
o processo de coesão: Para evitar a repeti
ção do substantivo cartesianismo, pode-se 

i' 
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usar pronome relativo cujo: O cartesianismo, 
cujas versões radicais consideram que até 
mesmo a dor de outros mamíferos é apenas 
uma resposta automática = as versões radi
cais do cartesianismo. Por conseguinte indi
ca consequência. 

Alternativa "a" - Incoerente: paralelis
mos não claros. 

Alternativa "c" - Sem clareza e erro de 
ortografia: porque = explica. .

Alternativa "d" - Além de incoerente, há 
o uso da conjunção porquanto que indica ex
plicação ou conclusão e não consequência. 

Alternativa "e" - Na medida em que = 
causa. Não é a ideia do contexto. 

40. (F CC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Uma redação alterna
tiva, escrita com correção e lógica é: 

a) 800 sismos que ocorreram ali em um pe
ríodo de seis meses ajudaram a determi
nar a causa dos tremores da terra naquela 
região. 

b) Uma pequena porcentagem dos terre
motos do Brasil se concentram na zona 
sísmica Goiás-Tocantins, na qual é geolo
gicamente instável. 

c) Em certos trechos do Lineamento Trans
brasiliano, jamais se registrou tremores. 

d) Os reflexos do terremoto percorreu 250 

quilômetros e alcançou Brasília, a qual 
alguns prédios foram desocupados. 

e) Abaixo de Mara Rosa, à, possivelmente, 
três quilômetros de profundidade, existe 
rachaduras na crosta terrestre. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Não há erro e 
o período está claro. 

Alternativa "b" - Uma pequena porcen
tagem se concentra; a zona sísmica é geolo
gicamente instável: a qual ou que. 

Alternativa "c" - Jamais se registraram 
terremotos. 

Alternativa "d" - Os reflexos percorre
ram e alcançaram. Alguns prédios foram de
socupados em Brasília: em que. 

Alternativa "eu - Não há crase antes de nu
merai: a três quilômetros; existem rachaduras. 

41. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) 

- Van Gogh compôs um dos mais impor
tantes conjuntos de obras plásticas do 
acervo da história das artes mundiais. 

A obra de Van Gogh influenciou a produ
ção de sucessivas gerações de artistas. 

As frases acima se articulam com corre
ção e lógica em: 

a) Um dos mais importantes conjuntos de 
obras plásticas do acervo da história das 
artes mundiais foi composto por Van Go
gh, cujo pintor influenciou a produção de 
sucessivas gerações de artistas. 

b) Um dos mais importantes conjuntos de 
obras plásticas do acervo da história das 
artes mundiais foi composto por Van Go
gh, cuja obra influenciou a produção de 
sucessivas gerações de artistas. 

c) Van Gogh compôs um dos mais impor
tantes conjuntos de obras plásticas do 
acervo da história das artes mundiais, on
de a produção de sucessivas gerações de 
artistas foram influenciadas pelo mesmo. 

d) Um dos mais importantes conjuntos de 
obras plásticas do acervo da história das 
artes mundiais fora composto por Van 
Gogh, as quais influenciarão a produção 
de sucessivas gerações de artistas. 

e) Van Gogh, que veio a compor um dos 
mais importantes conjuntos de obras 
plásticas do acervo da história das artes 
mundiais, pelas quais a produção de su
cessivas gerações de artistas foram in
fluenciadas. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de coerência e 
regência. 

Para evitar repetição de Van Gogh, o em
prego do pronome relativo cujo, que indica 
posse, cabe para juntar os períodos: acervo 
da história das artes mundiais foi composto 

., 
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por Van Gogh, cuja obra influenciou a pro
dução de sucessivas gerações de artistas = a 
obra de Van Gogh influenciou. 

Alternativa "a" - Erro: cujo pintor. 

Alternativa "c" - Onde só pode ser usa
do para retomar lugar e pode ser substituído 
por em que, nota) qual. 

Alternativa "d" - Erro: as quais. 

Alternativa "e" - Erro: pelas quais . 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

Pintor e desenhista, Van Gogh com
pôs um dos mais renomados conjuntos 
de obras de arte do acervo da história das 
artes plósticas mundiais. 

Influenciou, direta ou indiretamente, a 
produção de sucessivas gerações de artis
tas, e, em razão da tragicidade de sua exis
tência, tornou-se um modelo, uma espécie 
de paradigma de personalidade artística 
criadora. 

De vida interior intensa e conturbada, 
a ele foi impossível uma existência regu
lar, dentro de padrões. Em sua atividade 
artística, tardia e extraordinariamente 
breve (quando morreu, contava apenas 
37 anos de idade), Van Gogh encontrou 
somente a frustração e a indiferença entre 
seus contemporâneos. Suas telas, se não 
eram destruídas ou vilipendiadas, eram 
guardadas em porões e depósitos como 
qualquer entulho. 

Triste ironia, considerando-se que hoje 
acompanhamos pelos noticiórios interna
cionais os leilões de suas obras, arremata
das por colecionadores do mundo todo a 
preços vultosos. 

Dele, como artista, ou mesmo de sua 
obra, jó nâo se deve falar, visto que in
gressaram, indiscutivelmente, no rol dos 
inquestionóveis tesouros humanos. No 
entanto, no interior !:!lesmo do mundo 
objetivo da cultura, ao qual sua pintu
ra se integra, seu legado poderia ser 

utilizado, como modelo ou premissa, 
para a análise de inúmeras questões -
sociais ou estéticas - que envolvem a arte 
contemporaneamente. 

(Adaptado de João Werner. Ensaios so
bre arte e estética.Formato ebook) 

42. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) Está ccrreto o que se 
afirma sobre um segmento do texto: 

a) No segmento Influenciou, direta ou indi
retamente, a produçâo de sucessivas gera
ções de artistas, e ... (T parágrafo) a vírgula 
empregada imediatamente após artistas 
não pode ser suprimida. 

b) Os parênteses (3' parágrafo) isolam uma 
ressalva ao que se afirmou no segmento 
imediatamente anterior. 

c) Considerando-se o contexto, no trecho 
em razão da tragicidade de sua existên
cia (T parágrafo), o segmento sublinhado 
pode ser substituído por devido a. 

d) O segmento sublinhado em No entanto, 
no interior mesmo do mundo objetivo da 

. cultura ... (5' parágrafo) tem valor conclusi
vo. 

e) No segmento - sociais ou estéticas - (5' 
parágrafo), os travessões podem ser su
primidos, sem prejuízo para a correção. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Podem ser 
retirados por serem adjetivos do substantivo 
questões: seu legado poderia ser utilizado, 
como modelo ou premissa, para a análise de 
inúmeras questões sociais ou estéticas -
que envolvem a arte contemporaneamente. 

Alternativa na" - A vírgula indica inter
calação de em razão da tragicidade de sua 
existência. Lê-se: Influenciou, direta ou indire
tamente, a produção de sucessivas gerações 
de artistas, e, em razão da tragicidade de sua 
existência, tornou-se um modelo, uma espé
cie de paradigma de personalidade artísti
ca criadora. 

Alternativa nb" - Sua atividade artística 
foi breve porque (ressalva: observação por 
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escrito com o fito de emendar algo ou para 
validar o que anteriormente se registrou) 
morreu aos 37 anos. 

Alternativa "c" - Ao substituir, dever-se
-ia inserir o acento indicativo de crase: devido 
à tragicidade de sua existência = devido ao 
trajeto. 

Alternativa "d" - No entanto indica opo
sição, possui valor adversativo. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Você acredita no amor românti
co? Alguns dirão que pessoas madu
ras sabem que o amor não existe. Ou
tros, que é diferente de paixão, sendo 
esta passageira, enquanto o amor se
ria algo mais sólido, dado a parcerias 

. de longa duração. 

O tema nos encanta, apesar de al
guns teóricos afirmarem que o amor é 
mera invenção da literatura europeia 
medieval. universalizada, de modo 
equivocado, pelos autores românti
cos dos séculos 19 e 20. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. 
Folha de S. Paulo, 11/02/2013) 

43. (FCC - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 18/2013) O tema nos encanta, 
apesar de alguns teóricos afirmarem que o 
amor é mera invenção da literatura europeia 
medieval, universalizada, de modo equivo
cado, pelos autores romãnticos dos séculos 
1ge 20. 

Afirma-se corretamente sobre a frase aci
ma: 

a) Sem prejuízo para a correção, uma vírgu
la pode ser inserida imediatamente após 
que. 

b) Substituindo-se apesar de por "embora", 
a forma verbal deverá ser modificada pa
ra afirmam. 

c) Sem que nenhuma outra alteração seja 
feita, o segmento alguns teóricos pode 
ser substituído por "um e outro teórico". 
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d) No segmento O tema nos encanta, o ver
bo encantar não exige complemento, já 
que, no contexto, está empregado como 
intransitivo. 

e) Sem prejuízo para o sentido original, a 
palavra universalizada pode ser substituí
da por "abarcada". 

Alternativa "c": correta - Alguns é pro
nome indefinido e ao substituir por um e 
outro, o sentido de generalização é mantido. 

Alternativa "a" - Afirmarem isto = o que 
é conjunção integrante e não pode haver vír
gula separando a oração principal da oração 
subordinada substantiva. 

Alternativa "b" - Embora alguns teóri
cos afirmem. 

Alternativa "d" - O tema encanta a nós 
(objeto direto prepOSicionado se colocada a 
frase na ordem direta). Se encanta, encanta 
alguém: verbo transitivo direto. 

Alternativa "e" - Universalizada: que se 
universalizou, se tornou comum ou perten
cente a todos. 

44. (FCC - TRT 6 - Técnico Judiciário - Área 
Administrativa/2012) 

O invejoso procura destruir a felicidade 
alheia. 

O invejoso age movido também pelo 
ódio. 

- O invejoso nutre a expectativa de que o 
término da felicidade alheia traga felici
dade a ele. 

As frases acima se articulam com corre
ção e lógica em: 

a) Como nutre a expectativa, de que o tér
mino da felicidade alheia lhe traga felici
dade, o invejoso o qual procura destruir 
a felicidade alheia, agindo também pelo 
ódio. 

b) Movido também pelo ódio, o invejoso 
procura destruir a felicidade alheia, pois 
nutre a expectativa de que o seu término 

. lhe traga felicidade. 
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c) Com a expectativa na qual o término da 

felicidade do outro lhe traz felicidade, o 

invejoso, age também pelo ódio e procu

ra destruí-lo. 

d) Por acreditar que, o término da felicidade 

alheia lhe trará felicidade, o invejoso pro

cura destruir-lhe, agindo, também, pelo 

ódio. 

e) O invejoso, o qual age movido também 

pelo ódio, onde procura destruir a felici

dade alheia, nutre a expectativa de que o 

término desta lhe traga felicidade. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de coesão, pro-

nome, regência e pontuação. 

Perceba que a segunda oração é uma ex
plicação do que foi citado na primeira, 

por isso o uso da conjunção pois. 

Alternativa "a" - Errada. Como nutre a 

expectativa de que o término da felicidade 

alheia lhe traga felicidade, o invejoso procu
ra destruir a felicidade alheia, agindo tam

bém pelo ódio. 

Alternativa "c" - Errada. Com a ex

pectativa de que o término da felicidade do 

outro lhe traga felicidade, o invejoso age 
também pelo ódio e procura destruí-Ia (a fe

licidade). 

Alternativa "d" - Errada. Por acreditar 

que o término da felicidade alheia lhe trará 
felicidade, o invejoso procura destrui-Ia, 
agindo, também, pelo ódio. 

Alternativa "e" - Errada. O invejoso, o 

qual age movido também pelo ódio, procura 
destruir a felicidade alheia, nutre a expecta

tiva de que o término desta lhe traga felici

dade. 

45. (FCC - TRT 6 - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa/2012) Ela ignora o sorriso, 

~ aquele que é excitado pela visão da dor 
alheia. 

Mantendo-se a correção, a lógica e o sen

tido original, o elemento grifado acima 

pode ser substituído por: 

a) embora. 

b) afora. 

c) através. 

d) de encontro. 

e) sobre. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta 

Nota da autora: Questão de coesão e 

semântica. 

Salvo é uma preposição utilizada no sen
tido de à exceção de; afora; exceto. 

Alternativa "a" - Errada. conjunção 

concessiva. 

Alternativa "c" - Errada. advérbio de 

modo. 

Alternativa "d" - Errada. contra, em 

oposição a. 

Alternativa "e" - Errada. em cima. 

46. (FCC - TRT - 1 P Região - Técnico Judi

ciário - Área Administrativa /2012) A Ama
zônia, dona de uma bacia hidrográfica com 
cerca de 60% do potencial hidrelétrico do pa

ís, tem a chance de emergir como uma região 
próspera, capaz de conciliar desenvolvimen
to, conservação e diversidade sociocultural. 

",O sentido geral do que se diz acima está 
retomado, com clareza e correção, em: 

a) As riquezas naturais da região amazônica 

e, especialmente, seu potencial hidrelé

trico propiciam a ela um futuro promis
sor, com um desenvolvimento aliado à 
preservação de sua diversidade ambien

tai e cultural. 

b) Com a sua diversidade, o ambiente da 
Amazônia se dispôe para alcançar suces
so, em parte nos recursos hidrelétricos da 
região, cerca de muito grandes, por sua 
conservação, e a prosperidade que virá. 
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c) A região que deverá se tornar próspera, 

é a Amazõnia, que com seus ~ec~rso~ hI
drelétricos em potencial e a blodlverslda

de ela vai ser capaz de concordar com a 

co~servação e o desenvolvimento. 

d) A bacia hidrográfica abundan~e ~a regi~o 
. 'Ica com suas hidreletncas, vao amazon , 
't'r o desenvolvimento dessa mes-permll . 'd 

.- em conJ'unto com a dlversl 'F ma reglao, 
de social e ambiental que ali se encontra. 

e) Todo o desenvolvimento da região ama-

. nica com seus rios abundantes e p~
~~nciaí de construir hidrelétricas, serao 

o fator do crescimento regional, com de

senvolvimento da diversidade e do am-

biente. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta 

Nota da autora: Como sempre, em ques

tões de coesão textual, são pedidos interpre

tação de texto e gramática aplicada ao texto. 

Alternativa "a" - Errada. Não há erro 

gramatical e as ideias mantiveram-se. 

Alternativa "b" - Errada. Erros: a ex?res

são cerca de muito grandes e a afirmaçao de 
que a prosperidade que virá (ela pode vir). 

Alternativa "c" - Errada. Além d~ não 

haver ctareza, o pronome oblíquo esta, mal 

colocado: deverá tornar-se. Note que h~ um 
pronome relativo anteposto, por isso nao se 

pode usar a forma que deverá se tornar. 

Alternativa "dI' - Errada. Erro de con

cordância: a bacia vai permitir e no trecho 
do enunciado as ideias sâo incertas (tem 

chance) e, ao transcrevê-lo, ocorre certeza. 

Alternativa "e" - Errada. Todo o desen

volvimento será o fator do crescimento ~e-
. I AI' m de ocorrer como na alternativa glona. e ' 

anterior, a alteração de dúvida para certeza. 

TEXTO PARA A 

PRÓXIMA QUESTÃO 

Bom para o sorveteiro 

Por alguma razão incons.c~ente, 
eu fugia da notícia. Mas a n~tt~/Q :ne 

perseguia. Até no avião, o untCO Jor
nal abria na minha cara o drama da 
baleia encalhada na praia de Saqua
rema. Afinal, depois de quase três dias 
se debatendo na areia da praia e na 
tela da televisão, o filhote de jubart~ 
conseguiu ser devolvido ao mar. Ate 
a União Soviética acabou, como fOI 
dito por locutores especializados em 
necrol6gio eufórico. Mas o drama 
da baleia não acabava. Centenas de 
curiosos foram lá apreciar aquela 
montanha de força a se esfalfar em 
vão na luta pela sobrevivência. Um 

belo espetáculo. 

A noite, cessava o trabalho, ou a 

diversão. Mas já ao raiar do dia, se~ 
recursos, com simples cordas e as pro
prias mãos, todos se empenhavam 
no lúcido objetivo comum. Comum, 
vírgula. O sorveteiro vendeu cente
nas de picolés. Por ele a baleia fi.cava 
encalhada por mais duas ou tres se
manas. Uma santa senhora teve a fe
liz ideia de levar pastéis e empadinhas 
para vender com ágio. Um malvado 
sugeriu que se desse por perdida a 
batalha e se começasse logo a repar-

tir os bifes. 

Em 1966, uma baleia adulta foi 

parar ali mesmo e em quinze minu
tos estava toda retalhada. Muitos se 
lembravam da alegria voraz com qu~ 
foram disputadas as toneladas da VI

tima. Essa de agora teve mais s,orte. 
Foi salva graças à religião ecologlCa 

que anda na moda e que por um, mo
mento estabeleceu uma tregua 
entre todos n6s, animais de sangue 

quente ou de sangue frio. 

Até que enfim chegou uma trai
neira da Petrobrás. Logo uma esta

tal, ó céus, num momento em ~~e 
é preciso dar provas da eficac/a 
da empresa privada. De qualquer 
forma, eu já podia recolher a mmha 
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aflição, Metáfora fácil, lá se foi, espero 
que salva, a baleia de Saquarema. O 
maior animal do mundo, assim frá
gil, à mercê de curiosos. A noite, so
nhei com o Brasil encalhado na areia 
diabólica da inflação. A bordo, uma 
tripulação de camelôs anunciava 
umas bugigangas. Tudo fala. Tudo é 
símbolo. 

(Otto Lara Resende, Folha de S. 
Paulo) 

47. (FCC - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-SP/2012) Considerando-se o 
contexto, traduz-se adequadamente o senti
do de um segmento em: 

a) em necrológio eufórico (1' parágrafo) = em 
façanha mortal. 

b) Comum, vírgula (T parágrafo) = Geral, 
mas nem tanto. 

c) que se desse por perdida a batalha (2' pa
rágrafo) = que se imaginasse o efeito de 
uma derrota. 

d) estabeleceu uma trégua entre todos nós (3' 
parágrafo) = derrogou uma imunidade 
para nós todos. 

e) é preciso dar provas da eficácia (4' pará
grafo) = convém explicitar os bons pro
pósitos. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Dividindo as 
informações: 

1) Comum: geral. 

2) Vírgula: mas nem tanto, desde que volte 
ao contexto - Mas já ao raiar do dia, sem 
recursos, com simples cordas e as próprias 
mãos, todos se empenhavam no lúcido ob
jetivo comum. Comum, vírgula. O sorvetei
ro vendeu centenas de picolés. 

Alternativa "a" - Eufórico: que experi-
menta ou manifesta euforia (estado de ale
gria intensa e expansiva). 

Alternativa "c" - Não há relação entre 
desse por perdida a batalha e imaginasse o 
efeito de uma derrota. 

Alternativa "d" - Derrogar: conter dispo
sições contrárias a alguma lei ou uso. Não há 
relação semãntica com estabelecer trégua. 

Alternativa "e" - Sem relação entre dar 
provas da eficácia e explicitar os bons propó
sitos. 

48. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-SP/2012) Está clara e correta a 
redação deste livre comentário sobre o últi
mo parágrafo do texto. 

a) Apesar de tratar do drama o~orrido com 
uma baleia, o cronista não deixa de aludir 
a circunstâncias nacionais, como o impul
so para as privatizações e os custos da 
alta inflação. 

b) Mormente tratando de uma jubarte en
calhado, o cronista nâo obs:a em tratar 
de assuntos da pauta nacional, como a 
inflação ou o processo empresarial das 
privatizações. 

c) Vê-se que um cronista pode assumir, co- -
mo aqui ocorreu, o papel tanto de um re
pórter curioso como analisar fatos opor
tunos, qual seja a escalada inflacionária 
ou a privatização. 

d) O incidente da jubarte encalhado não 
impediu de que o cronista se valesse de 
tal episódio para opinar diante de outros 
fatos, haja vista a inflação nacional ou a 
escalada das privatizações. 

e) Ao bom cronista ocorre asscciar um epi
sódio como o da jubarte com a natureza 
de outros, bem distintos, sejam os da 
economia inflacionada, sejam o crescen
te prestígio das privatizações. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Cuidado com 
o peguinha de crase: singular + :)Iural = sem 
crase (aludir a circunstâncias) 

Alternativa "b" - Jubarte É substantivo 
feminino (significa baleia): umajubarte enca
lhada; o verbo obstar é transitivo direto: não 
obsta tratar de assu ntos. 

Alternativa "c" - Período incoerente por 
faltar preposição na comparação. Colocando 

~.:.I ~J 
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vírgula após o vocábulo curioso melhora, 
mas, mesmo assim, continua sem coerência. 

Alternativa "d" - jubarte encalhada; 
impedir é transitivo direto: não impediu que 

o cronista. 

Alternativa "e" - seja os da economia 
inflacionada, seja o crescente prestígio das 

privatizações. 

49. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRE-SP/2012) Atente para a redação 
do seguinte comunicado: 

Viemos por esse intermédio convocar-lhe 
para a assembleia geral da próxima sexta
-feira, aonde se decidirá os rumos do nosso 
movimento reinvindicatório. 

As falhas do texto encontram-se plena
mente saradas em: 

a) Vimos, por este intermédio, convocá-lo 
para a assembleia geral da próxima sex
ta-feira, quando se decidirão os rumos do 
nosso movimento reivindicatório. 

b) Viemos por este intermédio convocar
-lhe para a assembleia geral da próxima 
sexta-feira, onde se decidirá os rumos do 
nosso movimento reinvindicatório. 

c) Vimos, por este intermédio, convocar-lhe 
para a assembleia geral da próxima sex
ta-feira, em cuja se decidirão os rumos do 
nosso movimento reivindicatório. 

d) Vimos por esse intermédio convocá-lo 
para a assembleia geral da próxima sex
ta-feira, em que se decidirá os rumos do 
nosso movimento reivindicatório. 

e) Viemos, por este intermédio, convocá-lo 
para a aósembleia geral da próxima sex
ta-feira, em que se decidirão os rumos do 
nosso movimento reinvindicatório. 

. COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Observação 
importante: o verbo que inicia os períodos é 
vir e como é muito usado no pretérito, pode 
gerar dúvida: venho, vens, vem, nós vimos, 
vindes, vêm. A forma viemos está no pretérito 
perfeito do indicativo e a ideia de ação atual, 

ou seja, presente do indicativo. Eliminadas 

alternativas b e e. 

_ Quem convoca, convoca alguém = verbo 
transitivo direto admite apenas as formas 
oIs), aIs) = convocá-lo. Eliminada alterna

tiva c. 
Quem decide, decide algo = verbo tran
sitivo direto + se (pronome apassivador) 
= voz passiva analítica. Os rumos serão 
decididos = quando (ou em que) se deci
dirão os rumos. Eliminada alternativa d. 

( ... ) 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Ocorre que a aplicação do cálculo eco
nômico às decisões sobre o uso do tempo 
é neutra em relação aos fins, mas exigen
te no tocante aos meios. Ela cobra uma 
atenção alerta e um exercício constante de 
avaliação racional do valor do tempo gas
to. O problema é que isso tende a minar 
uma certa disposição à entrega e ao aban
dono, os quais são essenciais nas ativi
dades que envolvem de um modo mais 
pleno as faculdades humanas. 

( ... ) 
Estamos perdendo aquela vacuidade 

benéfica que traz a mente de volta à sua 
verdadeira liberdade. 

( ... ) 
Na amizade e no amor; no trabalho 

criativo e na busca do saber; no esporte e 
na fruição do belo - as horas mais felizes 
de nossas vidas são precisamente aquelas 
em que perdemos a noção da hora. 

50. (FCC - Analista Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRE /CE/2012) Leia atentamente 
as afirmações abaixo. 

I. O problema é que isso tende a minar ... 

O pronome grifado se refere a decisões 

sobre o uso do tempo. 

11. .. , os quais são essenciais nas atividades 
que envolvem de um modo mais pleno as 

faculdades humanas. 
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O segmento grifado na frase acima se re
fere aos termos a entrega e o abandono. 

111. Os segmentos vacuidade benéfica (2° pa
rágrafo) e fruição do belo (3° parágrafo) 
estão corretamente traduzidos, respec
tivamente, por esmorecimento revigo
rante e deleite venturoso. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) 11. 

b) I e 111. 

c) I. 

d) 11 e 111. 

e) I e 11. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta 

Item "I". Errado. O pronome demons
trativo isso retoma a ideia citada no período 
anterior, ocorrendo anáfora. Eliminam-se al
ternativas b, c e e; 

Item "11". Correto. Trata-se de uma ora
ção subordinada adjetiva: há pronome rela
tivo e a oração está separada por pontuação; 

Item "111". Errado. Vacuidade: 1. Estado 
ou modo de ser do que se apresenta vazio; 
estado de vácuo; INANIDADE; 2. Privação, 
ausência, falta. / Esmorecimento: Qualidade, 
condição, estado de quem desanima; perda 
de força, de entusiasmo; ABATIMENTO; DE
SALENTO; DESÂNIMO. 

Fruição: Ação ou resultado de fruir, de go
zar; GOZO / Deleite: Sensação ou sentimento 
de intenso prazer, de grande satisfação. Esses 
vocábulos são sinônimos. O erro está na não 
tradução exata de vacuidade e esmoreci
mento. 

51. (FCC - Analista Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRE /CE/2012) O livre comentá
rio, sobre o filme Match Point, que foi redigi
do com clareza, correção e lógica está em: 

a) Com o grande sucesso de crítica e pú
blico alcançados quando foi exibido em 
Cannes, Match Point, a despeito de outros 
projetos realizados pelo cineasta, à medi
da em que obteve considerável retorno 

financeiro, configura-se, assim, como um 
dos filmes mais sombrios feito por Woo
dy Allen. 

b) Match Point, um dos filmes mais sombrios 
de Woody Allen, cujo grande sucesso de 
crítica e público foram alcançados quan
do exibido em Cannes, a despeito de 
outros projetos realizados pelo cineasta, 
obteve considerável retorno financeiro. 

c) Um dos filmes mais sombrios de Woody 
Allen, Match Point, cujo o grande sucesso 
de crítica e público seriam alcançados 
em sua exibição em Cannes, difere de 
outros projetos realizados pelo cineasta, 
conquanto obteve considerável retorno 
financeiro. 

d) Match Point, um dos filmes mais sombrios 
de Woody Allen, alcançou grande suces
so de crítica e público quando foi exibi
do em Cannes e, ao contrário de outros 
projetos realizados pelo cineasta, obteve 
considerável retorno financeiro. 

. e) A despeito de ser um dos filmes mais 
sombrios feitos por Woody Allen, quando 
foi exibido em Cannes Match Point, dife
rentemente de outros projetos realizados 
pelo cineasta, que obteve considerável 
retorno financeiro, alcança grande suces
so de crítica e público. 

ÇOME.NTÁRIOS . 

Alternativa "d": correta 

Para ganhar tempo em questões assim, 
leia os itens e tente entendê-los. Caso não 
faça,..sentido, significa que não há clareza e 
lógica. Trabalhe por eliminação. 

Há sentido? Agora sim, confira a gramáti
ca - concordância, crase, pontuação e verbo. 

Alternativa "a" - além de não haver cla
reza, há erro de concordãncia: alcançado. 

Alternativa "b" - erro de concordãncia: 
grande sucesso foi alcançado. 

Alternativa "c" - cujo o! O artigo nunca 
acompanhará os pronomes relativos cujo@.) 
e quem. 

Alternativa "e" - não há clareza, período 

confuso. 
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52. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária _ TRE /PR/2012) A frase construída em 
conformidade com o padrão culto escrito é: 

a) Qualquer que sejam os motivos alegados 
pela comissão para justificar o atraso, lhe 
devem ser repassadas as anotações acer
ca dos itens em que houve perda do pra
zo de entrega anteriormente acordado. 

b) Demos a eles a notícia que mais alme- .K 

jam e passeamos nosso olhar sobre seus 
semblantes: o que veremos surpreende
rá, pois será muito mais do que alguém 

possa supor. 

c) O empreiteiro jura que reconstróe a laje 
danificada em poucos dias, mas existe, na 
avaliação do engenheiro e do arquiteto, 
sérias dúvidas quanto à possibilidade de 
isso ser possível. 

d) Pelo que tudo indica, os responsáveis pe
la empresa hão de questionar a advertên
cia que lhes foi feita pelo setor de cobran
ças, que, durante dias, os procurou para 
tratar do assunto em pendência. 

e) Registram-se em livros de história que 
aqueles artesãos eram bastante hábeis 
com as ferramentas que eles mesmo pro
duziam, o que lhes garantiu a fama de 
burilar com criatividade qualquer tipo de 

material. 

COMENTÀiúos' 

53. (FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária _ TRE /PRi20lÍ) A frase que respeita o 

padrão culto escrito é: 

a) Tudo que fizeram afim de angariar a sim
patia do diretor pela proposta não deu 
bons frutos, por isso não lhes restaram, 
conforme estavam todos de acordo, ou
tra ideia a não ser agregar valor ao proje-

to inicial. 

b) Os jornalistas não creem que existam 
documentos espúrios em meio àqueles 
já examinados, e isso por que já haviam 
feito cuidadosa checagem, todavia, a 
transparência impondo, voltarão a tarefa 

de imediato. 

c) A questão ficou cada vez mais descarac
terizada quando, logo depois da visita 
o antropólogo defendeu que aquelas 
dificuldades não se restringiam para as 
nações indígenas daquela região, sendo 
mais universal. 

d) A manutenção e apoio ao grupo de es
coteiros dependem dele aceitar a contra
partida dos empresários, que não é, aliás, 
nada abuso, visto que eles executam as 
tarefas solicitadas cotidianamente, sem 
desgaste exaustivo. 

e) Não obstante a grande aprovação recebi
da pelos candidatos da legenda, não se 
ignora que, se não revirem suas platafor
mas, cujas bases têm fragilidades que só 

Alternativa "d": correta - A primeira vírgu
la indica inversão; a vírgula antes do pronome 
relativo que separa oração subordinada adjetiva 
explicativa; as duas últimas vírgulas intercalam 
o adjunto adverbial de tempo. 

há pouco os analistas expuseram, sairão 
lesados em futuro bem próximo. 

~:;:/;;i::~:iJj{;;r:~ºM~Jj1:ÁlÍ! OS 
Alternativa "e": correta 

Alternativa "a" - 6..fu!l de angariar equi
vale a para angariar / restou concorda com 
outra ideia, o verbo d~ar no singular / 
ideia (reforma ortográfica: os ditongos aber
tos na paroxítona perderam o acento); , 

Alternativa "a" - Quaisquer que sejam 

os motivos; 

Alternativa "b" - Demos a eles a notí
cia que mais almejavam e passeamos nosSO 
olhar sobre seus semblantes; 

Alternativa "c" - Reconstrói e existem 
sérias dúvidas; -

Alternativa "e" - Registra-se que aqueles 
artesãos eram bastante hábeis. O sujeito é ora
donal (possui verbo), sendo assim, o verbo da 
oração principal deve ficar no singular. 

Alternativa "b" - ... e isso Qorque já ha
viam feito checagem - é uma explicação, 
o vocábulo PORQUE deve ser junto e sem 
acento. Abaixo, as regras simplificadas dos 
porquês. O segundo erro é a falta do acen
to indicativo de crase antes de TAREFA: vol
tarão ~ tarefa, fazendo a substituição do 

I 
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substantivo feminino por um substantivo 
n:,ascullno qualquer, resultará na combina
çao ~~ (preposição + artigo). Voltarão AO 
exerClCIO. -

~Iternativa "c" - Faltou vírgula apó 
vocabulo visita. Há uma intercalação. s o 

Alt?rna~i~a "d" - Dependem de ele acei
tar. Ele e o sUjeito do verbo aceitar e não pode 
ocorrer contração de preposição no sujeito. 

54. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012) C.em relação a aspectos linguísticos 
do trecho, Julgue o item a seguir. 

Para além desse anedotário há, de fa
to, mUito que refletirmos. Afinal, os mais 
diversos povos indígenas estão lidando 
com as grandes instituições da sociedade 
branca e com processos políticos perten
centes a uma gramática social e simbóli
ca que lhes é absolutamente estranha, ao 
~ na maneira como estamos acos;;;' 
mados a pensar. 

- A ex~r~ssão "ao menos" poderia ser 
sub~tl.tulda, sem prejuízo semântico ou 
sln.tatlco para o trecho, pela expressão 
ate mesmo. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Alternativ~ "e": correta - A expressão 
ao, menos ~qUlval: a no mínimo, Enquanto 
ate mesmo I~dlca Inclusive, ou seja, inclusão. 
Ocorre preJulzo semãntico (no significado da 
palavra) 

55. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE / 
ES/2012~ Julgue o item subsequente, acerca 
dos sentidos e da organização das id' d 
trecho. elas o 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ajudam a traçar o perfil do eleitor 
brasileiro da última eleição. A in I -

I
,. d c usao 

p~ Itlca os brasileiros vem, a cada elei-
çao, c?nsolidando-se e os dados são 
mefutavels quanto a isso. A cada cinco 
pessoas aptas a votar nas eleições de 
2070, uma era analfabeta ou nunca havia 
frequentado uma escola. São, ao todo, 

,COERÊNCIA 

27 milhões de eleitores nessa situação 
no cadastro do TSE. Desses, oito milhões 
se declararam analfabetos e 79 milhões 
declararam saber ler e escrever, sem, en
tretanto, nunca terem estado em uma 
sal~ de aula. No total, havia 8 milhões de 
eleitores no país em 2070 A m . _ . Olor con-
centraçao de eleitores analfabetos e(ou) 
sem nenhuma escolaridade encontra-se 
no Nordeste: enquadram-se em um des
s:s ~ 35% dos eleitores. No Sudeste, 
sao apenas 72%, o que evidencia o apa
rentemente Eterno fosso socioeconômico 
q~e separa as duas regiões mais antagô
nicas do Brasil. 

O termo, sublinhado, "grupos" está em
prega~o em referência a dois grupos: o 
de eleitores analfabetos e o de eleitores 
que nunca frequentaram a escola. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMEr:jIÁRIÓS 

Al,ternativa "e": correta~' ~ Questão, 
tambem de coesão textual e pronome. A di
ca da concordância está exatamente no uso 
do pr~nome anafórico esses, que antecede 
o vocabulo grupos. Refere-se aos eleitores 
analfabetos e(ou) sem nenhuma escolarida
de. Seguindo as palavras mencionadas no 
trecho do texto. 

5~ .. (~~spe - Analista Judiciário - Área Ju
dlclana - TRE-RJ/2012) Julgue o item subse
que~te: acerca dos sentidos e da organização 
das Idelas do trecho. 

( .. .) O número reduzido de mulheres 
que ocupam cargos públicos - atual
mente, uma média mundial de 79% nas 
a~se,:,bleias nacionais - constitui um 
defiClt a corrigir. A participação das mu
lheres e;n todos os níveis do governo 
den:ocratlco - local, nacional e regional 
- dIVersifica a natureza das assembleias 
democráticas e permite que o processo 
de tomada de decisões responda a neces
Sidades dos cidadãos não atendidas no 
passado. 

Internet: <http://www.unric.orq/pt/> 
(com adaptações). 
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Pelo emprego das estruturas "assem
bleias nacionais" e "assembleias demo
cráticas", é correto inferir que a expressão 
"cargos públicos" se refere, efetivamente, 
aos cargos políticos no Poder Legislativo, 
dado o alto índice de participação femini
na nos cargos do Poder Executivo. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Informação total
mente incoerente com o que é mencionado 
no trecho. Note que nem foi citado o Poder 
Executivo. 

57. (Cespe - Analista Judiciário - Area Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Julgue o item subse
quente, acerca dos sentidos e da organização 
das ideias do texto. 

A instrumentalização da cidadania e 
da soberania popular, em uma democra

cia contemporânea, faz-se pelo instituto 

da representação política. E a transforma

ção da soberania popular em representa

ção se dá, em grande parte, por meio da 

eleição. 

O povo a que remete a ideia de sobera

nia popular constitui uma unidade, e nâo, 

a soma de indivíduos. Jurídica e constitu

cionalmente, a representação "representa" 

o povo (e nâo, todos os indivlduos). Além 

disso, nâo há propriamente mandato, 

pois a função do representante se dá nos 

limites constitucionais e não se determina 

por instruções ou cláusulas estabelecidas 

entre ele (ou o conjunto de representantes) 

e o eleitorado. As condições para o exercí

cio do mandato e, no limite, seu conteúdo 

estão predeterminados na Constituição e 
apenas nela. Estritamente, nem sequer é 
possível falar em representação, pois não 

há uma vontade pré-formada. Há a cons

trução de uma vontade, limitada apenas 

aos contornos constitucionais. 

Eneida Desiree Salgado. Princípios 
constitucionais estruturantes do direito 
eleitoral. Tese de doutoramento. Curitiba: 
Universidade Federal do Paraná, 2010. In
ternet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 

adaptações). 

Identifica-se no texto ambivalência es
truturai, evidenciada pela presença de 
trechos tipicamente dissertativos e ou
tros marcadamente narrativos. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - O texto é predomi
nantemente dissertativo por dois motivos: 
tem por objetivo convencer o leitor e os ver
bos encontram-se no presente do indicativo. 
Em textos narrativos, os verbos predominam 
no pretérito perfeito. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

A natureza humana do monstro 

Um antigo provérbio latino adverte: 
"Cuidado com o homem de um só livro': 
Hol/ywood, no entanto, conhece apenas 
um tema quando realiza filmes de mons
tros, desde o argue- típico Frankens
tein, de 1931, ao recente mega-sucesso 
Parque dos dinossauros. A tecnologia 
humana não deve ir além de uma ordem 
decretada deliberadamente por Deus ou 
estabelecida pelas leis da natureza. Não 
importa quão benignos sejam os propósi
tos do transgressor, tamanha arrogância 
cósmica não pode senão levar a tomates 
assassinos, enormes coelhos com dentes 
afiados, formigas gigantes nos esgotos de 
Los Angeles ou mesmo fenomenais bolhas 
assassinas que vão engolindo cidades in
teiras ao crescerem. Esses filmes, no entan
to, originaram-se de livros muito mais sutis 
e, nessa transmutação, distorceram suas 
fontes de modo a impedir até o mais vago 
reconhecimento temático. 

A tendência começou em 7937, com 
Frankenstein, o primeiro grande filme 
"falado" de monstro a sair de Hol/ywood, 
que determinou a sua temática através da 
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estratégia mais "despojada" que se pode
ria conceber. O filme começa com um pró
logo (antes mesmo da apresentação dos 
títulos), durante o qual um homem bem 
vestido, em pé sobre o palco e com uma 
cortina atrás de si, adverte os espectado
res dos sustos que talvez levem. Em segui
da, anuncia a temática mais profunda do 
filme: a história de "um homem de ciência 
que buscou criar um homem à sua própria 
semelhança, sem considerar os desígnios 
de Deus". 

O Frankenstein original de Shelley é 
um livro 'rico, com inúmeros temas, mas 
encontro nele pouco que confirme a lei
tura hol/ywoodiana. O texto não é nem 
uma diatribe acerca dos perigos da tec
nologia, nem uma advertência sobre uma 
ambição desmesurada contra a ordem 
natural. Não encontramos nenhuma pas
sagem que trate da desobediência a Deus 
- um assunto inverossímil para Mary 
Shel/eye seus amigos livres-pensadores. 
Victor Frankenstein é culpado de uma, 
grande deficiência moral, mas o seu crime 
não consiste em transgredir uma ordem 
natural ou divina por meio da tecnologia. 

O seu monstro era um bom homem, 
num corpo assustadoramente medonho. 
Victor fracassou porque cedeu a uma pre
disposição da natureza humana - o asco 
visceral pela aparência do mons~ 
não cumpriu o dever de qualquer criador 
ou pai ou mãe: instruir a sua progênie e 
educar os outros para aceitá-Ia, 

(Adaptado de Stephen Jay Gould. Di
nossauro no palheiro. S. Paulo, Cia. das 
Letras, 7997, p.79-89) 

58. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região/ 2012 - FCC) O 
segmento cujo sentido está adequadamente 
expresso em outras palavras é: 

a) asco visceral pela aparência = profunda 
aversão pelo aspecto 

b) desde o arquetípico [.,,] ao recente mega
-sucesso = do antiquado [ ... ] à estrondosa 
inovação desmedida 

c) nem uma diatribe acerca dos perigos = 
sequer um colóquio em torno das oblite
rações 

d) um assunto inverossímil = uma pauta im
perfectível 

e) seus amigos livres-pensadores = seus 
companheiros de pensamento volúvel 

fol\i~I"frARIos 
Alternativa "a": correta - Visceral: que 

está profundamente arraigado, enraizado, 
entranhado, ou seja, profundo. Aparência: 
aspecto. 

Alternativa "b" - arquétipo: modelo, 
padrão de algo, não se relaciona com anti
quado. Além de mega-sucesso também não 
possuir relação com estrondosa inovação des
medida. 

Alternativa "CU - Diatribe: crítica amar
ga e áspera; colóquio: conversa ou debate que 
aborda uma determinada questão (religiosa, 
cultural etc) para elucidar dúvidas, conciliar 
divergências. Obliteração: destruição, elimina
ção. 

Alternativa "du 
- Inverossímil: que não 

parece ser verdadeiro ou em que não se pode 
acreditar; imperfectível: impossível de aperfei
çoar. 

Alternativa "eu - Volúvel significa instá
vel, inconstante e não possui relação semân
tica com livres-pensadores. 

59. (Analista Judiciário - Execução de 
Maydados - TRF 2a região/ 2012 - FCC) ... 
tamanha arrogância cósmica não pode s~ 
[!ão levar a tomates assassinos, enormes coe
lhos com dentes afiados. 

A frase acima pode ser reescrita, manten
do-se a correção e a lógica, com a substi
tuição do segmento grifado por: 

a) pode levar tão somente a. 

b) não pode levar a nada se não a. 

c) não pode levar à exceção de. 

d) pode levar a tudo menos a. 

e) pode não levar apenas a salvo de. 
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Alternativa "a": correta - Sentido de se
não: advérbio - somente, apenas. 

te. 
Alternativa "b" - A nada: fica incoeren-

Alternativa "c" -Incoerente. 

Alternativa "d" - Alterou o sentido. 

Alternativa "e" - Incoerente. 

TEXTO PARA A ., 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Divagação sobre as ilhas 

Minha ilha (e só de a imaginar já me 
considero seu habitante) ficará no justo 

ponto de latitude e longitude que, pondo
-me a coberto de ventos, sereias e pestes, 
nem me afaste demasiado dos homens 
nem me obrigue a praticá-los diuturna
mente. Porque esta é a ciência e, direi, a ar
te do bom viver: uma fuga relativa, e uma 
não muito estouvada confraternização. 

E por que nos seduz a ilha? As compo
sições de sombra e luz, o esmalte da relva, 
a cristalinidade dos regatos - tudo isso 
existe fora das ilhas, não é privilégio delas. 
A mesma solidão existe, com diferentes 
pressões, nos mais diversos locais, inclusi
ve os de população densa, em terra firme 
e longa. Resta ainda o argumento da feli
cidade -"aqui eu não sou feliz", declara o 
poeta, para enaltecer, pelo contraste, a sua 
Pasárgada, mas será que se procura real
mente nas ilhas a ocasião de ser feliz, ou 
um modo de sê-lo? E só se alcançaria tal 
mercê, de índole extremamente subjetiva, 
no regaço de uma ilha, e não igualmente 
em terra comum? 

Quando penso em comprar uma ilha, 
nenhuma dessas excelências me seduz 
mais do que as outras, nem todas juntas 
constituem a razão do meu desejo. A ideia 
de fuga tem sido alvo de crítica severa e 
indiscriminada nos últimos anos, como 
se fosse ignominioso, por exemplo, fugir 
de um perigo, de um sofrimento, de uma 
caceteação. Como se devesse o homem 
consumir-se numa fogueira perene, sem 
carinho para com as partes cândidas ou 
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pueris dele mesmo. Chega-se a um ponto 
em que convém fugir menos da maligni
dade dos homens do que da sua bonda
de incandescente. Por bondade abstrata 
nos tornamos atrozes. E o pensamento de 
salvar o mundo é dos que acarretam as 
mais copiosas e inúteis carnificinas. 

A ilha é, afinal de contas, o refúgio úr
timo da liberdade, que em toda parte se 
bllsca destruir. Amemos a ilha. 

(Adaptado de Carlos Drummond de • 
Andrade, Passeios na ilha) 

60. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" região/2012 - FCC) Considerando-se 
o contexto, traduz-se adequadamente o sen
tido de um segmento em: 

a) pondo-me a coberto de (1' parágrafo) = 
recobrindo-me com 

b) estouvada confraternização (r parágra
fo) = insensível comunhão 

c) . se alcançaria tal mercê (2' parágrafo) = se 
granjearia essa graça 

d) crítica severa e indiscriminada (3' pará
grafo) = análise séria e circunstanciada 

e) acarretam as mais copiosas e inúteis 
carnificinas (3' parágrafo) = induzem as 
exemplares mortalidades 

Alternativa "c": correta - Granjear; con
quistar, obter, alcançar; mercê: favor ou be
nefício que se concede, graça. 

Alternativa "a" - Recobrindo altera o 
sentido. 

Alternativa "b" - Estouvado não possui 
relação com insensível, pois estouvado signi
fica que é estabanado, que age sem cuidado, 
sem refletir, com precipitação; imprudente. 

Alternativa "d" -Informações distintas. 

Alternativa "e" - Acarretar e induzir não 
pertencem ao mesmo campo semântico. 

61. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" regiãol 2012 - FCC) Está clara e cor
reta a redação deste livre comentário sobre o 
autor dessa crônica: 
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a) O poeta Drummond escreveu num po
ema o verso "Ilhas perdem o homem'; o 
que significa estar contraditório com o 
que especula diante das ilhas neste seu 
outro texto. 

b) "Ilhas perdem o homem" - asseverou 

Drummond num poema seu, manifes
tando sentimento bem diverso do que 
expõe nessa crônica de Passeios na ilha. 

c) Ao contrário do que defende na crôni
ca, há um poema de Drummond cujo o 
verso "Ilhas perdem o homem" redunda 
num paradoxo diante da mesma. 

d) Paradoxal, o poeta Drummond é autor 

de um verso ("Ilhas perdem o homem") 
de flagrante contraste ao que persigna 
numa crônica de Passeios na ilha. 

e) Se nessa crônica Drummond enaltece 
o ilhamento, num poema o verso "Ilhas 
perdem o homem" se compraz ao agru
pamento, não à solidão humana. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Muito se dis
cutiu sobre o uso do pronome essa (nessa: 
preposição em + pronome demonstrativo 
essa). Note que está se referindo a algo já 
mencionado, já citado e por isso é usado o 
pronome anafórico - retoma ideia. Corretís
sima a alternativa. 

Alternativa "a" - Incorreta porque fal
tou vírgula. Da forma como foi transcrito o 
trecho, a vírgula separa verbo do comple
mento e isso não pode ocorrer. Sugestão: O 
poeta Drummond escreveu, num poema o 
verso "Ilhas perdem o homem", o que sig
nifica estar contraditório com o que especula 
diante das ilhas nesse seu outro texto. 

Alternativa "c" - 9:.i.2..!2 não existe. O 
pronome relativo cujo não admite artigo: 
cujo verso (<Ilhas perdem o homem» redunda 
num paradoxo diante da mesma. 

Alternativa "d" - ... flagrante contraste 
que persigna numa crônica de Passeios na 
ilha. O verbo persignar é intransitivo. 

Alternativa "e" - ... se compraz com o 
agrupamento, não com a solidão humana. 
Comprazer-se, no contexto, pede as preposi
ções com, de ou em. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Paraty 

É do esquecimento que vem o tempo 
lento de Paraty. 

A vida vagarosa - quase sempre ca
minhando pela água -, o saber antigo, os 
barcos feitos ainda hoje pelas mãos de 

antepassados, os caminhos de pedra que 

repelem e desequilibram a pressa: tudo is

so vem do esquecimento. Vem do dia em 
que Paraty foi deixada quieta no século 
XIX, sem razão de existir. 

Até ali, a cidade fervia de agitação. Es
tava na rota do café, e escoava o ouro no 

lombo do burro e nas costas do escra

vo. Um caminho de pedra cortava a flores

ta para conectar Paraty à suo época e ao 
ctintro do mundo. 

Mas, em 1855, a cidade inteira se 
aposentou. Com a estrada de ferro criada 

por D. Pedro fi, Paraty foi lançada para fo

ra das rotas econômicas. Ficou sossega

da em seu canto, ao sabor de sua gente 

e das marés. E pelos próximos 119 anos, 

Paraty iria formar lentamente, sem se dar 
conta, seu maior patrimônio. 

Até que chegasse outro ciclo econô
mico, ávido por lugares onde todos os 

outros não houvessem tocado: o turismo. 
E assim, em 7974, o asfalto da BR-101 fez 

as pedras e a cal de Paraty virarem ou

ro novamente. A cidade volta a conviver 

com o presente, com outro Brasil, com ou

tros países. É então que a preservação de 

Paraty, seu principal patrimônio e meio de 

vida, escapa à mão do destino. Não pode

mos contar com a sorte, como no passado. 

Agora, manter o que dá vida a Paraty é ra

zão de muito trabalho. Daqui para frente, 
preservar é suor. 

I 
I 
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Para isso existe a Associação Casa 
Azul, uma organização da sociedade civil 
de interesse público. Aqui, criamos proje
tos e atividades que mantenham o tecido 
urbano e social de Paraty em harmonia. 
Nesta casa, o tempo pulsa com cuidado, 
sem apagar as pegadas. 

(Texto institucional- Revista Piauí, n. 
58, julho 2017) 

62. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) A informação 
objetiva contida numa expressão ou frase 
de efeito literário está adequadamente reco
nhecida em: 

a) os barcos feitos ainda hoje pelas mãos de 
antepassados (2' parágrafo) = os barcos 
que lá se encontram foram herdados dos 
antecessores. 

b) escoava o ouro no lombo do burro e nas 
costas do escravo (3' parágrafo) = dava 
emba~ueaoourotta~dopormuarese 

cativos. 

c) em 1855, a cidade inteira se aposentou = 
ano em que se decretou a inatividade de 
todos os seus funcionários. 

d) Ficou sossegada em seu canto, ao sabor 
de sua gente e das marés (4' parágrafo) 
= acomodou-se ao ritmo das canções de 
seu povo e aos sons da natureza. 

e) o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de 
Paraty virarem ouro novamente (5' pará
grafo) = a valorização imobiliária reviveu 
a pujança dos antigos ciclos econômicos. 

Alternativa "b": correta - Escoava o ou
ro = dava embarque ao ouro; no lombo do 
burro e nas costas do escravo = trazido por 
muares e cativos. 

Alternativa "a" - Nada indica que forám 
herdados. 

Alternativa "c" - Falta informação. 

Alternativa "d" - Seu canto não significa 
necessariamente o ritmo das canções. 
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Alternativa "e" - Informações que não 
pertencem ao mesmo campo semântico. 

63. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" região! 2012 - FCC) Articulam-se co
mo uma causa e seu efeito, respectivamente, 
os seguintes elementos: 

a) É do esquecimento que vem o tempo 
lento / Estava na rota do café 

b) a cidade fervia de agitação / foi lançada 
para fora das rotas econômicas 

c) estrada de ferro criada por D. Pedro / Um 
caminho de pedra cortava a floresta 

d) A cidade volta a conviver com o presente 
/ o asfalto da BR-101 

e) Nesta casa, o tempo pulsa com cuidado / 
sem apagar as pegadas 

" (:ciMENTARIOS 
Alternativa "e": correta 

Nota da autora: Questão de coesão e 
período composto. 

Na alternativa e, a dica é encaixar a ex
pressão de modo que: o tempo pulsa com 
cuidado de modo que não apaga as pegadas. 

Alternativa "a" - Não há relação entre as 
orações. 

Alternativa "b" - Cuidado: há efeito e 
causa e não causa e efeito. 

Alternativa "c" - Sem relação de causa 
entre as orações. 

Alternativa "d" - Não há relação entre 
as orações. 

64. (Analista Judiciário - Área Judiciá
ria - TRF 2" região! 2012 - FCC) É preciso 
reconstruir, devido à má estruturação, a 
seguinte frase: 

a) A posição de Paraty possibilitou-lhe a 
proeminência econômica de que gozou 
durante os ciclos econômicos do ouro e 
do café, pelo menos até o ano de 1855. 

b) A passagem do tempo, que pode ser 
ingrata em muitas situações, acabou 
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conferindo a Paraty os encantos históri
cos de uma cidade que se preservou du
rante seu longo esquecimento. 

c) A Associação Casa Azul, nesse texto pro
mocional, apresenta-se como instituição 
cuja finalidade precípua é a preservação 
da cidade histórica de Paraty. 

d) Caso não haja controle de iniciativa ofi
ciai ou particular, a cidade de Paraty des
fruta da condição de ser um polo turísti
co, o que também constitui um risco de 
degradação. 

e) A referência a caminhos de pedra que 
impedem a pressa não é só uma imagem 
poética relativa ao tempo: reporta-se ao 
calçamento físico das ásperas ruas de Pa
raty. 

'"~"""~º~ENTAiúos 
Alternativa "d": correta 

Nota da autora: Questão de coesão e 
verbo. 

Erros na alternativa d: Caso não haja con
trole de iniciativa oficial ou particular, a cida
de de Paraty desfrutará da condição de ser 
um polo turístico, o que também constituirá 
um risco de degradação. 

Alternativa "a" - Certa: possibilitou algo 
a alguém (lhe). 

Alternativa "b" - Certa: note que não 
pode haver acento indicativo de crase antes 
de Paraty. Voltei de Paraty. 

Alternativa "c" - Correta: as vírgulas in
dicam intercalação. 

Alternativa "e" - Correta: não se usa cra
se antes de palavra masculina. 

65. (Analista Judiciário - Área Judiciária -
TRF 2" região! 2012 - FCC) Aqui, nesta casa, 
criamos projetos e atividades que mante
nham o tecido urbano e social de paraty em 
harmonia. 

A frase acima foi reelaborada, sem preju
ízo para a correção e a coerência, nesta 
nova redação: 

a) É para manter em harmonia o tecido ur
bano e social de Paraty que se criam pro
jetos e atividades nesta casa. 

b) A fim de que se mantenham o tecido ur
bano e social de Paraty em harmonia que 
criamos nesta casa projetos e atividades. 

c) São projetos e atividades que criamos 
nesta casa com vistas a harmonia aonde 
se mantenha o tecido urbano e social de 
Paraty. 

d) Nesta casa, cria-se projetos e atividades 
visando à manter-se o tecido urbano e 
social de Paraty de modo harmonioso. 

e) Os projetos e atividades criados nesta ca
sa é para se manter em harmonia tanto o 
tecido urbano quanto o social de Paraty. 

Alternativa "a": correta - Correta a 
transcrição, pois apenas houve inversão do 
período. 

Alternativa "b" - Período incoerente, 
sem clareza. 

Alternativa "c" - ... à harmonia; aonde: 
retomaria lugar e não é o caso. Substituamos 
por finalidade: para que, a fim de que. 

Alternativa "d" - Criam-se projetos; vi
sando manter. 

Alternativa "e" - Os projetos e ativida
des criados nesta casa são para manter. 

66. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4!2011) 
Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de 
Doh1i, sempre existe alguém para impedir os 
retratos. E se você conseguir tirar uma foto 
escondido vai perceber as pessoas cuidado
samente tampando o rosto. Isso porque o Ca
tar, país que acaba de ser eleito sede da Copa 
do Mundo de 2022, vive sob os preceitos da 
religião muçulmana. 

Considerado o trecho acima, é correto 
afirmar: 

a) A substituição de alguém por "pessoas" 
mantém a correção da frase. 

b) O segmento para impedir os retratos ex
pressa uma causa. 
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c) Substituindo para impedir os retratos por 
"afim de que os retratos sejam impedi
dos", preservam-se o sentido e a correção 
originais. 

d) Em Isso porque, o elemento destacado, 
não remetendo a nenhuma palavra, ex
pressão ou segmento do texto, foi em
pregado apenas como forma de realce. 

e) Substituindo Isso porque o Catar [ ... ) vive 
sob os preceitos da religião muçulmana 
por "Isso acontece em função de o Catar 
[ ... ) viver sob os preceitos da religião muçur! 
mana", a correção da frase é mantida. 

COMENTÁRIOS 
Alternativa "e": correta - Alterando 

a preposição, obrigatoriamente deve ficar 
separada do artigo porque não pode haver 
contração de preposição + artigo no sujeito. 
O Catar possui função de sujeito = de o Catar 
~Sob os preceitos. 

Alternativa "a" - Errada. existem pes
soas. 

Alternativa "b" - Errada. Indica finalida
de: para quê? 

Alternativa "c" - Errada. Opa! Deveria 
ser a fim de (separado). Afim: que possui ou 
manifesta afinidade, analogia, ou apresenta 
semelhança. 

Alternativa "d" - Errada. Isso é um pro
nome demonstrativo anafóricõe' retoma o 
período anteposto, não sendo empregado 
como realce, mas sim com valor coesivo. 

67. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/2011) 
Lá, as mulheres não podem exibir seus rostos 
fora de suas residências e adotam as burcas 
como traje. 

Outra redação para o segmento acima, clara 
e correta, é: 

a) Adotarem as burcas como traje é porque 
no Catar é vetado às mulheres a exibição 
de seus rostos na parte exterior de suas 
residéncias. 

b) Atendendo à imposição de não exibir os 
rostos para além dos limites de suas resi
dências, no Catar as mulheres adotam as 
burcas como traje. 

c) Burca é traje do Catar, adotado por mu
lheres tendo em vista que vetam-nas de 

mostrar os seus rostos, à exceção do inte
rior de suas residências. 

d) As mulheres do Catar se vestem com bur
ca à medida que são proibidas de terem 
os rostos expostos externamente às resi
dências. 

e) O Catar é onde se interdita as mulheres a 
exibição de seus rostos fora de suas resi
dências e assim adotam as burcas como 
traje. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "b": correta - Atendendo à 
imposição de não exibir os rostos para além 
dos limites de suas residências = não podem 
exibir seus rostos fora de suas residênCias; lá 
= no Catar; adotam as burcas como traje = 
adotam as burcas como traje. Ideia de causa 
e consequência. 

Alternativa "a" - Errada. Adotar e é ve
tada a exibição. 

Alternativa "c" - Errada. Não há coe
rência, clareza. 

Alternativa "d" - Errada. O erro está na 
proporcionalidade à medida que, além de a 
circunstância ter sido alterada. 

Alternativa "e" - Errada. Período todo 
confuso. Pense assim: se não entendeu é por
que não há clareza. 

68. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/2011) 
O período redigido de forma clara e correta é: 

a) Sugeriu que os privilégios concedidos a 
alguns do setor tivessem aplicação ampla 
e restrita, pois o sucesso era de todos, que 
nunca se degladiavam pelo serviço mais 
leve. 

b) Quizeram mediar as pessoas da comuni
dade atingida junto aos órgãos públicos 
que lhe pudessem conceder ajuda ime
diata, para o quê foram incapazes. 

c) Esse problema social tem caráter difuso, 
que impossibilita quem está fora o reco
nhecimento de suas vertentes, o que faz 
com que não podemos solucioná-lo lo
go. 

d) Sua idoneidade é inconteste, por isso su
as reivindicações são sempre analisadas 

i 
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com respeito, apreço comprovado pelo 
modo como o tratam à sua chegada no 
ministério. 

e) Decidi resolutamente atrelar o meu tra
balho a partir daquilo em que acredito 
ser verdade, o que me custou muito suor 
e lágrimas naquele excêntrico instituto. 

· .. COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (X) - Questão anulada 
pela banca. Motivos: 1. o uso do acento indi
cativo de crase, na alternativa 2, antes do 
prono~e posse~sivo sua. Lembre-se de que 
o uso e facultatiVO; 2. não há erro, também, 
na alternativa f, pois a intercalação não é 
obrigatória (no caso, do adjunto adverbial 
resolutamente). 

Alternativa "a" - Errada. digladiavam. 

Alternativa "b" - Errada. quiseram e 
que (sem acento). O acento só é utilizado em 
final de frase. 

Alternativa "c" - Errada. possamos e 
ambiguidade no emprego do primeiro pro
nome relativo que. 

69. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/ 2011) 
A frase clara e correta é: 

a) Não deixa de ser estranha, a meu ver a 
trajetória desses artesãos que, desde' o 
início da minha pesquisa, já mostravam 
de modo flagrante seu desprezo por re
gras e instituições. 

b) O. público alvo para o qual o programa se 
dlreciona admite em entrevistas que não 
dispõe dos recursos financeiros suficien
te para o desenvolvimento das suas ativi
dades. 

c) Trabalhava com muitos imigrantes ilegais 
franco-canadenses, onde a maioria não 
se aceitava ou se via como tal, rejeitando 
fosse qual fossem as formas de discrimi
nação. 

d) Participou do grupo que fez o relatório 
que estava sempre próximo devido ao; 
horários de reunião coincidirem com 
suas folgas, que, aliás, não estão nada es
parças. 

e) O meio de transporte que usavam era 
com canoas sobre o riacho ba rrento, às 

quais eles mesmos fabricavam, ou à cava
lo ou de carro de bois. 

COMENTÁiúôs\ . . . . . . . ..... . ( 

Alternativa "a": correta 

. Nota da autora: Como sempre acontece, 
Juntam-se coesão e coerência à gramática 
(pontuação, concordância, crase e semânti
ca). 

Alternativa "a" - Leia os trechos em 
negritos para se certificar das corretas inter
calações: Não deixa de ser estranha, a meu 
v~r, ,a. trajetória desses artesãos que, desde 
o iniCIO da minha pesquisa,já mostravam de 
modo flagrante seu desprezo por regras e 
instituições. 

Alternativa "b" - Errada. recursos fi
nanceiros suficientes. 

Alternativa "c" - Errada. Trabalhava 
com muitos imigrantes ilegais franco-cana
d.enses, cuja maioria não se aceitava ou se 
via como tal. 

Alternativa "d" - Errada. Esparsas. 

Alternativa "eu - Errada. O meio de 
transporte que usavam eram canoas sobre o 
riacho barrento, as quais eles mesmos fabri
cavam, ou a cavalo ou de carro de bois. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

( ... ) 

As roupas, acessórios, calçados e ar
~~s dos cangaceiros não tinham função 
untca. Sob a análise do historiador, esse 
personagem surge supersticioso. Presas 
a seu corpo, ele levava diferertes orações 
com a função de protegê-lo. Objetivo 
semelhante tinham os símbolos com os 
quais enfeitava o chapéu, como o signo de 
Salomão, que reunia a ideia ae poder, de 
proteção, de devolver as ofensas. 

A roupa cheia de metais, espelhos 
e multicores não era um traje de ca
muflagem, muito ao contrário. Essa 
característica do cangaceiro, analisa o 
autor, mostra o caráter arcaico do homem 
ligado ao sobrenatural, às coisas da vida e 
da morte. É um traço presente em outras 
manifestações de arte popular ligadas à 

I 
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divindade. "Os ex-votos, por exemplo, são 
peças que servem de pagamento à graça 
alcançado. A carranca do rio São Francis
co, vendiaa em sacos de estopa para que 
o dono do embarcação não a visse, serve 
como um abre-caminhos, um protetor 
contra os malefícios que poderiam estar a 
cada dobra do rio", explica o historiador. 

(Celso Calheiros, CartaCapital, 29 de 
outubro ce 2010, p. 7071, com adapta
ções) 

70. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/ 
2011) A roupa cheia de metais, espelhos e 
multicores não era um traje de camuflagem, 
muito ao contrário. (2' parágrafo) 

Considerando-se o contexto, a afirmati
va acima está corretamente reproduzida 
com outras palavras, sem alteração do 
sentido original, em: 

a) O traje do cangaceiro, coberto de metais, 
espelhos e múltiplas cores, não constituía 
um disfarce, visto que esses seriam antes 
elementos que o identificavam. 

b) Em oposição ao que consta, os metais, 
espelhos e muitas cores compunham um 
traje que servia de disfarce para a fragili
dade do cangaceiro. 

c) A roupa do cangaceiro, coberta de en
feites como metais, espelhos e muitas 
cores, traz'am elementos que lhe permi
tiam passar despercebido. 

d) A roupa usada no cangaço, coberta de 
múltiplos enfeites, dissimulava a aparên
cia de seus participantes, com o objetivo 
de protegê-Ia. 

e) A dissimulação oferecida pelo traje cheio 
de metais, espelhos e cores conferiam 
poder e riqueza aos membros do grupo. 

'. COMENTÁR.IOS 
Alternativa "a": correta - Vamos dividir 

as informações: 

- A roupa cheia de metais, espelhos e mul
ticores = O traje do cangaceiro, coberto 
de metais, espelhos e múltiplas cores; 

não era um traje de camuflagem = não 
constituía um disfarce; 

muito ao contrário = visto que esses se
riam antes elementos que o identifica
vam. 

Alternativa "b" - Errada. um traje que 
servia de disfarce para a fragilidade do can
gaceiro. 

Alternativa "c" - Errada. traziam ele
mentos que lhe permitiam passar desperce
bido. 

Alternativa "d" - Errada. dissimulava a 
aparência de seus participantes. 

Alternativa "e" - Errada. conferiam po
der e riqueza aos membros do grupo. 

71. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/ 
2011) 

Algumas organizações não governamen
tais têm o objetivo de defender a preser
vação de territórios indígenas. 

Algumas organizações não governamen
tais captam recursos para a compra de 
equipamentos necessários para incur
sões pela selva. 

As organizações não governamentais 
não participam das expedições de moni
toramento de tribos isoladas. 

As frases acima se articulam com corre
ção e lógica APENAS em: 

a) Embora não participem das expedições 
de monitoramento de tribos isoladas, al
gumas organizações não governamentais, 
cujo objetivo é defender a preservação de 
territórios indígenas, captam recursos pa
ra a compra de equipamentos necessários 
para incursões pela selva. 

b) Apesar de não participar das expedições 
de monitoramento de tribos isoladas, 
algumas organizações não governamen
tais defendem a preservação de territó
rios indígenas, esses o objetivo delas, e 
captam recursos para a compra de equi
pamentos necessários para incursões pe
la selva. 

c) Algumas organizações não governamen
tais, cujas as quais não participam das 
expedições de monitoramento de tribos 
isoladas, possue o objetivo de defender 
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a preservação de territórios indígenas e 
captar recursos para a compra de equi
pamentos necessários para incursões 
pela selva. 

d) Algumas organizações não governamen
tais, que não participam das expedições 
de monitoramento de tribos isoladas, 
possue o objetivo de defender a preser
vação de territórios indígenas e tem cap
tado recursos para a compra de equipa
mentos necessários para incursões pela 
selva. 

e) Como o objetivo de algumas organiza
ções nãó governamentais são de defen
der a preservação de territórios indíge
nas, que não participam das expedições 
de monitoramento de tribos isoladas, 
são captados recursos para a compra de 
equipamentos necessários para incur
sões pela selva. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Note que o 
terceiro período possui ideia de concessão 
(ideias opostas). Assim, sobram duas alterna
tivas apenas (a, b). 

Reposta: Embora (concessão) não par
ticipem das expedições de monitoramento 
de tribos isoladas, algumas organizações não 
governamentais, cujo objetivo é defender a 
preservação de territórios indígenas, captam 
recursos para a compra de equipamentos ne
cessários para incursões pela selva. Pronome 
relativo correto = o objetivo de algumas or
ganizações não governamentais é defender 
a preservação de territórios indígenas. 

Alternativa Ub" - Errada. Apesar de 
não participarem das expedições de moni
toramento de tribos isoladas, algumas orga
nizações não governamentais defendem a 
preservação de territórios indígenas, esses o 
objetivo delas,(trecho incoerente) e captam 
recursos para a compra de equipamentos ne
cessários para incursões pela selva. 

Alternativa "c" - Errada. Alg.umas orga
nizações não governamentais, que não par
ticipam das expedições de monitoramento 
de tribos isoladas, possuem o objetivo de 
defender a preservação de territórios indí
genas e captar recursos para a compra de 

equipamentos necessários para incursões 
pela selva. 

Alternativa "d" - Errada. Algumas or
ganizações não governamentais, que não 
participam das expedições de monitoramen
to de tribos isoladas, possuem o objetivo de 
defender a preservação de territórios indíge
nas e têm captado recursos para a compra 
de equipamentos necessários para incursões 
pela selva. 

Alternativa "e" - Errada. Como o ob
jetivo de algumas organizações não gover
namentais é de defender a preservação de 
territórios indígenas que não participam 
das expedições de monitoramento de tri
bos isoladas são captados recursos para a 
compra de equipamentos necessários para 
incursões pela selva (trecho incoerente). 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

As comunicações e o colapso da 
ética 

O que leva um jovem profissional a 
considerar "normal" que uma empresa 
de comunicação se alie a um governo ou 
aos interesses de um poderoso grupo de 
anunciantes e que seu jornalismo delibe
radamente omita, distorça e manipule 
informações? Por que as constatações 
de que «todos fazem do mesmo jeito)), «se 
não fizer assim não sobrevive)), «esse é o jo
go jogado)) etc. se tornam suficientes para 
que profissionais se ajustem inteiramen
te ao «sistema))? Essas, obviamente, não 

;;- são questões novas e, certamente, não se 
restringem ao campo profissional das Co
municações - uma forte razão, aliós, pela 
qual não podem ser ignoradas. 

Em seu livro Jornalismo na era virtual: 
ensaios sobre o colapso da razão ética, 
Bernardo Kucinski chama a atenção para 
o fato de que jovens jornalistas rejeitam 
a possibilidade de uma ética porque "o 
desemprego estrutural fez da competição 
com o próprio companheiro uma neces
sidade de sobrevivência, e nesse ambien
te as éticas socialmente constituídas 
cederam espaço a uma ética de cada 
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indivíduo. Cada um tem o dever de pensar 
antes de tudo em si mesmo, em seu projeto 
de vida. Uma ética em que o dever é defi
nido como negação do social, como cele

bração da individuação ética". 

e) prestígio cínico de um vazio ético (4" pa
rágrafo) = valorização impudente da au
sência de ética 

COMENTÁRIOS 

As ponderações de Kucinski nos aju
dam a compreender o que está acontecen
do com os jovens profissionais em disputa 
no mercado, e vão muito além do próprio 
campo das Comunicações. Falam dos va
Iares e das práticas que dominam o nosso ,,
tempo de pensamento único e capitafism~ 
globalizado. Que diferença entre ~ssas pra
ticas e a recomendação do velho JornalIsta 
norte-americano Joseph Pulitzer, que no 
tão remoto ano de 1904 alertava: "É a ideia 
de trabalhar para a comunidade, não para 
o comércio ou para si próprio que deve nor
tear as preocupações de todo jornalista". 

Alternativa "e": correta - Prestígio cíni
co = valorização impudente (insolente, atre
vido); vazio ético = ausência de ética. 

Atravessamos no Brasil um período de 
profundas transformações que implicará 
importantes mudanças estruturais regu
latórias da natureza e das atividades do 
sistema de comunicações. Dessas trans
formações vai surgir um novo perfil (já em 
construção, aliás) de profissionais e uma 
nova correlação de forças entre os envol
vidos no setor. Cuidemos todos para que 
não se consagre de vez o prestígio cínico 

de um vazio ético. 

(Adaptado de Venício A. de Lima, Ob

servatório da imprensa) 

72. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/PE 2011 - FCC) Considerando-se o con
texto, traduz-se adequadamente o sentido 
de um segmento em: 
a) deliberadamente omita (1" parágrafo) = 

explicitamente restrinja 
b) distorça e manipule informações (1" pará

grafo) = venha a destorcer e a manusear 
informes 

c) éticas socialmente constituídas (2" pará
grafo) = valores institucionalmente asso
ciados 

Alternativa "a" - omitir = deixar de di
zer mencionar ou manifestar um sentimen
to,' uma vontade, uma opinião; restringir: li
mitar, reduzir. 

Alternativa "b" - distorcer: alterar a for
ma ou a posição normal de (algo); destorcer: 
endireitar(-se). 

Alternativa "c" - Constituída: formada, 
organizada. Sem relação semântica com as
sociado. 

Alternativa "d" - Errada. Consagração: 
tornar sagrado. Não há relação com celebra

ção. 

73. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/PE 2011 - FCC) Está clara e correta a re
dação deste livre comentário sobre o texto: 

a) Há quem suponha que o desemprego es
truturai do nosso tempo propicie uma ra
zão, ainda que justificável, para o fato de 
a competição abolir a ética e seus valores 
congêneres. 

b) A disputa de mercado no campo das co
municações atuais trazem consigo uma 
irrelevância para com os valores éticos -
razão de uma grande preocupação social. 

c) A preocupação com os leitores, que de
veria nortear a ação dos jornalistas, deu 
lugar a um inaceitável individualismo,?e 
cínico prestígio entre os jovens profissIO-
nais. 

d) Todas as perguntas elaboradas no início 
do texto dizem respeito a questões onde 
as respostas são difíceis, embora previsí
veis, por conta do fatalismo e da acomo
dação ética. 

d) celebração da individuação ética (2" pa
rágrafo) = consagração da singularidade 
civil 

e) Não há nem termo de comparação entre 
as preocupações do velho jornalist~ no:
te-americano citado com os profiSSionais 
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da imprensa atual, cuja ética não os pare
ce demover. 

COMENTARIOS 

Alternativa "cu: correta - Atentemos à 
intercalação feita com vírgulas: A preocu
pação com os leitores, que deveria nortear 
a ação dos jornalistas, deu lugar a um ina
ceitável individualismo, de cínico prestígio 
entre os jovens profissionais. 

Alternativa "a" - Injustificável e não 
justificável. 

Alternativa "b" - A disputa traz. 

Alternativa "d" - Onde? Questões não 
indica lugar, portanto: Todas as perguntas 
elaboradas no início do texto dizem respei
to a questões cujas respostas são difíceis, 
embora previsíveis, por conta do fatalismo e 
da acomodação ética. O que são difíceis? As 
respostas das questões. Função de sujeito = 
sem preposição. 

Dica 

Cujo concorda com o termo posterior e 
indica posse do anterior. 

Alternativa "eU - Erro na comparação: 
entre as preocupações do velho jornalista 
norte-americano citado e a dos profissionais 
da imprensa atual. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Nas ilhas Mascarenhas - Maurício, 
Reunião e Rodriguez -, localizadas a leste 
de Madagáscar, no oceano fndico, muitas 
espécies de pássaros desapareceram co
mo resultado direto ou indireto da ativida
de humana. Mas aquela que é o protótipo 
e a tataravó de todas as extinções também 
ocorreu nessa localidade, com a morte de 
todas as espécies de uma família singular 
de pombos que não voavam - o solitário 
da ilha Rodriguez, visto pela última vez 
na década de 1790; o solitário da ilha Reu
nião, desaparecido por volta de 7746; e o 
célebre dodõ da ilha Maurício, encontra
do pela última vez no início da década de 
7680 e quase certamente extinto antes de 
7690. 

Os volumosos dodós pesavam mais 
de vinte quilos. Uma plumagem cinza
-azulada cobria seu corpo quadrado e de 
pernas curtas, em cujo tope se alojava 
uma cabeça avantajada, sem penas, com 
um bico grande de ponta bem recurvada. 
As asas eram pequenas e, ao que tudo 
!.ndicat inúteis (pelo menos no que diz res
peito a qualquer forma de voa). Os dodôs 
punham apenas um ovo de cada vez, em 
ninhos construídos no chão. (. . .) 

Que presa poderia revelar-se mais fácil 
do que um pesado pombo gigante inca
paz de voar? Ainda assim, provavelmente 
não foi a captura para o consumo pelo 

homem o que selou o destino do dodô, 
pois sua extinção ocorreu sobretudo pelos 
efeitos indiretos da perturbação humana. 
Os primeiros navegadores trouxeram por
cos e macacos para as ilhas Mascarenhas, 
e ambos se multiplicaram de maneira 
p::odigiosa. Ao gue tudo indica, as du-
9~~écies s~~aram com os ovos 
do dodô, alcançados com facilidade 

nos ninhos desprotegidos no chão - e 
múitos naturalistas atribuem um número 
maior de mortes à chegada desses ani
mais do que à ação humana direta. De 
todo modo, passados os primeiros anos 
da década de 7680, ninguém jamais vol

tou a ver um dodô vivo na ilha Maurício. 

Em 7693, o explorador francês Leguat, que 

passou vários meses no local, emeenhou
-se na procura dos dodôs e não encontrou 

nenhum. 

(Extraído de Stephen Jay Gould. "O 

Dodô na corrida de comitê", A montanha 

de moluscos de Leonardo da Vinci. São 

Paulo, Cia. das Letras, 2003, pp. 286-8) 

74. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/RN 2011 - FCC) As asas eram pequenas 
e, 90 que tudo indica, inúteis ... (20 parágrafo) 

Ao que tudo indica, as duas espécies se 
regalaram com os ovos do dodô, alcança
dos com facilidade nos ninhos desprote
gidos no chão ... (último parágrafo) 

li 
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A expressão grifada nas frases acima 
transcritas deixa transparecer, em relação 
às afirmações feitas, 

a) a sua comprovação científica irrefutável. 

b) a certeza absoluta que o autor quer parti
lhar com o 'eitor. 

c) o receio do autor ao formular um parado
xo. 

d) a sua pequena probabilidade. 

e) o seu caráter de hipótese bastante prová
vel. 

Alternativa "e": correta - Hipótese pro
vável porque ao afirmar que as asas eram 
pequenas, deduzimos que podem ser inú
teis. Não se pode ter certeza da inutilidade. 
O mesmo ocorre no segundo trecho: as duas 
espécies se regalaram com os ovos. 

Alternativa "a" - Não há comprovação 

científica. 

Alternativa "b" - Não há certeza. Cuida
do: certeza absoluta é pleonasmo. 

Alternativa "c" - Não houve receio. 

Alternativa "d" - Não há pequena pro
babilidade. 

75. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/RN 2011 - FCC) O segmento cujo sen
tido está corretamente expresso em outras 
palavras é: 

a) se multipJ.'caram de maneira prodigiosa = 
cresceram ilusoriamente. 

b) as duas espécies se regalaram = os dois gê
neros se empanturraram. 

c) uma famíiia singular = um conjunto varie
gado. 

d) que selou o destino = que indigitou a fata
lidade. 

e) empenho:.J-se na procura = dedicou-se 
com afinco à busca. 

COMENTARIOS 
Alternativa "e": correta - Empenhar: 

dedicar-se cem afinco; procura: busca. 

Alternativa "a" - Multiplicar e crescer 
não possuem relação semântica; prodigiosa 

= que parece sobrenatural. 

Alternativa "b" - Regalar: oferecer rega

lo, prazer a alguém ou a si mesmo; empantur

rar: empanzinar-se. 

Alternativa "c" - Família e conjunto não 
são sinônimos; variegado: diverso, diferente. 

Alternativa "d" - Destino e fatalidade 
não possuem ao mesmo campo semântico. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

lavadeiras de Moçoró 

As lavadeiras de Moçoró, cada uma 

tem sua pedra no rio; cada pedra é heran

ça de família, passando de mãe a filha, de 

filha a neta, como vão passando as águas 

no tempo. As pedras têm um polimento 

que revela a ação de muitos dias e muitas 

lavadeiras. Servem de espelho a suas do

nas. E suas formas diferentes também cor
respondem de certo modo à figura física 

de quem as usa. Umas são arredondadas 

e cheias, aquelas magras e angulosas, e 
todas têm ar próprio, que não se presta a 

confusão. 

A lavadeira e a pedra formam um ente 

especial, que se divide e se unifica ao sabor 

do trabalho. Se a mulher entoa uma can

ção, percebe-se que a pedra a acompanha 

em surdina. Outras vezes, parece que o 
canto murmurante vem da pedra, e a la
vadeira lhe dá volume e desenvolvimento. 

Na pobreza natural das lavadeiras, 

as pedras são uma fortuna, joias que elas 

não precisam levar para casa. Ninguém as 

rouba, nem elas, de tão fiéis, se deixariam 

seduzir por estranhos. 

Obs.: manteve-se a grafia original, 

constante da obra citada. 

(Carlos Drummond de Andrade. Con

tos plaus{veis, in Prosa Seleta. Rio de Janei

ro: Nova Aguilar, 2003, p.128) 
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76. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/RN 2011 - FCCI Umas são arredondadas 
e cheias, aquelas magras e angulosas, e todas 
têm ar próprio, que não se presta a confusão. 
W parágrafo) 

A relação semãntica existente entre as 
expressões grifadas na afirmativa acima é 
percebida também entre os dois elemen
tos grifados em: 

a) que revela a ação de muitos dias e muitas 
lavadeiras. ---

b) um ente especial, que se divide e se unifica 
ao sabor do trabalho. 

c) a pedra a acompanha em surdina ... parece 
que o canto murmurante vem da pedra. 

d) e a lavadeira lhe dá volume e desenvolvi-

~. 

e) as pedras são uma fortuna, joias que elas 
não precisam levar para casa. 

COMENTAÍúÓS , , . 
Alternativa "b": correta - Gabarito alte

rado da alternativa a para b. 

Motivo: foi pedida a relação de antôni
mos, de oposição: arredondadas e cheias x 
magras e angulosas. Resposta: divide e uni
fica. 

Alternativa "a" - Não há contradição. 

Alternativa "c" - Não há contradição. 

Alternativa "d" - Não há contradição. 

Alternativa "eu - Não há contradição. 

77. (FCC - Analista Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRE /AP/2011) ... imagens como 
as de Gandhi ou Che Guevara, indo de fotos a 
põsteres, no mundo inteiro, anunciavam a pla
netarização de um sistema que o capitalismo 
de hiperconsumo hoje vê triunfar. 

Outra redação, clara e correta, para o seg
mento acima é: 

a) ... no mundo inteiro, Gandhi ou Che Gue
vara em imagens de fotos ou pôsteres, 
anunciavam a planetarização do sistema 
que hoje se vê triunfar segundo o capita
lismo de hiperconsumo. 

b) ... tanto Gandhi e também Che Guevara, 

com imagens indo de fotos a pôsteres no 
mundo inteiro anunciavam aquilo que o 
capitalismo de hiperconsumo chama pla
netarização de um sistema, 

c) .. .indo de fotos a pôsteres, no mundo in
teiro, imagens tais como a de Gandhi ou 
Che Guevara anunciavam que havia se 
planetarizado o sistema que o capitalis
mo de hiperconsumo, hoje, vê triunfar. 

d) ... planetarizou-se o sistema - aquele 
que o capitalismo de consumo hoje vê o 
triunfo - o que foi anunciado com as ima
gens de Gandhi e Che Guevara indo pelo 
mundo com fotos a pôsteres. 

e) .. ,um sistema que o capitalismo de hiper
consumo hoje vê seu triunfo teve anun
ciado sua planetarização por Gandhi ou 
também Che Guevara, com sua ida pelo 
mundo, por fotos e pôsteres. 

COMENTÁRIOS 
Alternativa "cu: correta - Anunciavam a 

planetarização de um sistema = anunciavam 
que havia se planetarizado o sistema. Trans
posição da voz ativa para a passiva analítica. 

Alternativa "a" - Informação alterada. 

Alternativa "b" - Tanto ... como. E infor
mação errada. 

Alternativa "du -Incoerente. 

Alternativa "e" - A informação contida 
no enunciado é: imagens denunciavam. 

7&(FCC - Analista Judiciário - Área Judi
ciária - TRF 1" REGIÃO/2011) Dentre as fra
ses abaixo, a única clara e correta é: 

a) Ao promover e colaborar com a compre
enção desses problemas associados a 
aspectos tanto étnico quanto sociais, de 
cujo enfrentamento tanto se depende, 
ele fica feliz. 

b) É ele quem responde pela mediação e 
interlocução de sua comunidade com os 
agentes públicos, e isso parece ser um 
alento para voltarem acreditar numa uto
pia. 
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c) Sempre foi excessiva a dor associada às 
minhas dificuldades, mas, com o amadu
recimento intelectual e o trabalho como 
educador, fez-me ver que isso só me for
taleceu. 

d) Daqui a pouco deve haver nova onda de 
ataques, como se anunciou, desencade
ado pelos grupos mais radicais, que ex
pontaneamente assumiram o iminente 
litígio. .-

e) Os extratos das suas contas-correntes 
comprovam como são exíguos os recur
sos de que dispõe, prova inconteste de 
que dilapidou sua herança, em total me
nosprezo àqueles que o criaram. 

Alternativa "e": correta - Questão de 
coesão, coerência e ortografia. 

Alternativa "a" - compreensão. 

Alternativa "b" - para voltarem ~ acre
ditar. 

Alternativa "c" - fez-me ver que isso só 
me fortaleceu = vi (ou percebi) que isso me 
fortaleceu. O trecho está escrito na lingua
gem coloquial. 

Alternativa "d" - espontaneamente. 

79. (FCC - Analista Judiciário - Area Judi
ciária - TRF 1" REGIÃO/2011) Está redigida 
de modo claro e em conformidade com o pa
drão culto escrito a seguinte frase: 

a) Idôneo, com extraordinário senso de me
dida, e sempre atuando com discrição, 
era o mais cotado para ascender ao cargo 
a cuja disputa ninguém jamais se furtava. 

b) Quem quizesse afagar o ego do velho 
casmurro, lhe bastava oferecer dois de
dos de prosa e toda a paciência para 
ouvir-lhe em suas detalhadas lembranças 
do tempo da guerra. 

c) A estrutura do setor de compras possui 
aspectos que sem dúvida, faz o funcio
nário perder-se ao fazer os lançamentos, 
deixando para a chefia que o façam. 

566 

d) Todos devem ter o direito da integração 
cultural,. o que depende, em última ins
tância, dos que tomam decisões respeita
rem o principio universal da igualdade de 
oportunidades. 

e) Surpreende a proposta feita anteontem, 
na diretoria pela secretária geral, segun
do a qual, porque não prouvemos o de
pósito de material de limpeza, tenhamos 
de providenciá-lo a nossas próprias ex
pensas. 

Alternativa "a": correta - Questão de 
coesão, coerência e ortografia. 

Alternativa "b" - quisesse, bastava-lhe 
(não se usa pronome oblíquo após da vírgu
la), toda a paciência para ouvi-lo (ouvir é tran
sitivo direto e não admite lhe). 

Alternativa "c" - A estrutura do setor de 
compras possui aspectos que, sem dúvida, (in-

, tercalação: faltou uma vírgula antes de sem 
dúvida, Deixando para a chefia que o @s?, (o 
verbo deve concordar com o sujeito singular 
ch~~), 

Alternatíva "d" - o que depende ~ei
!.~ os princípios, 

ver, 
Alternativa "e" - Provemos - verbo pro-

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

De volta à Antártida 

A Rússia planeja lançar cinco 
novos navios de pesquisa polar co
mo parte de um esforço de US$ 975 
milhões para reafirmar a sua presen
ça na Antártida na próxima década. 
Segundo o blog Science Insider, da 
revista Science, um documento do 
governo estabelece uma agenda de 
prioridades para o continente ge
!.e.do até 2020, A principal delas é a 
reconstrução de cinco estações de 
pesquisa na Antártida .. para realizar 
estudos sobre mudanças climáticas, 
recursos pesqueiros e navegação por 

, ' 
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satélite, entre outros. A primeira ex
pedição da extinta União Soviética à 
Antártida aconteceu em 1955 e nas 
três dé~adas seguintes, a eotência 
comunista construiu sete estações 
de pesquisa no continente, A Rússia 
herdou as estações em 1991, após 
o colapso da União Soviética, mas 
pouco conseguiu investir em pesquisa 
polar depois disso. O documento afir
ma que Moscou deve trabalhar com 
outras nações para preservar a "paz e 
a estabilidade" na Antártida, mas sa
lienta que o país tem de se posicionar 
para tirar vantagem dos recursos na
turais caso haja um desmembramen
to territorial do continente. 

(Pesquisa Fapesp, dezembro de 
2010, no 178, p. 23) 

8? (FCC - Analista Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRE IT0/2011) Há exemplos de 
pa lavras ou expressões empregadas no texto 
pararetomar outras já utilizadas sem repeti
-Ias literalmente, como ocorre em: 
I. 

11. 
o continente gelado = a Antártida 
Moscou = a Rússia 

111. a revista Science = o blog Science Insider 

IV. a potência comunista = a União Soviética 

Atende corretamente ao enunciado da 
questão o que está em 

a) I e 111, apenas, 

b) I e IV, apenas. 

c) 11 e 111, apenas. 

d) 1,11 e IV, apenas. 

e) 1,11,111 e IV. 

COMENTARIOS 

Alternativa "d": correta 

Item "I". A Antártida é o continente ge
lado, 

Item "11". Moscou fica na Rússia, 

Item "111". Revista é revista; blog é blog 
Nem precisaria voltar ao texto para se certifi~ 
car de que não há sinonímia entre os termos. 

Item "IV". A União Soviética é a potênci~ 
comunista. 

81. (Analista Judiciário - Execução de 
Ma~dados - TRF ,. regiãol 2011 _ FCC) 
Esta ~aduzida corretamente a seguinte ex
pressa0: 

a) os antigos moralistas escreviam máximas 
los filósofos da Antiguidade compunham 
poemas didáticos, 

b) alguma coisa que, ajustada às limitações 
do me.u engenho I algo que se ajustasse 
exclUSivamente à minha capacidade cria
tiva. 

c) e~ que estas anotações vadias foram 
feitas / nos quais estes breves e casuais 
escritos foram registrados, 

d) sem que pretenda convencê-lo do que 
penso / negando que ele aceite meus 
pensamentos. 

e) São palavras que [",] aspirarr a enveredar 
pelo av~sso das coisas / sãc termos que 
concretizam o desejo de desnudar só o 
lado nocivo das coisas, 

. ,COMENTÁRIOS 

, Alternativa "c": correta - Anot;ções va-' 
dl~s = estes breves e casuais escritos; foram 
feitas = foram registrados, 

Alternativa "a" - Antigos moralistas não 
~ertence ao mesmo campo semântico que fi
losofos da antiguidade; máxima: sentença ou 
doutrina morai. 

Alternativa "b" - Limitação do meu en
g~nho e minha capacidade criativa: sem rela
çao de sinonímia, 

Alternativa "d" - sem pretender con
ven~er e negar que aceite são informações 
distintas, 

Alternativa "e" - enverecar: encami
nhar-se, seguir; concretizar: efetivar, realizar
-se. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
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Assim como os antigos moralistas 

escreviar.1 máximas, deu-me vontade 
de escre'v'er o que se poderia chamar 
de m ínir.1 as, ou seja, alguma coisa 
que, aju,tada às limitações do meu 

engenho .. traduzisse um tipo de expe
riência vivida, que não chega a alcan

çar a sabedoria mas que, de qualquer 
modo, é resultado de viver. 

Andei reunindo pedacinhos de 

papel em que estas anotações vadias 
foram feitas e ofereço-as ao leitor, 
sem que pretenda convencê-lo do que 
penso nem convidá-lo a repensar su

as ideias. São palavras que, de modo 
canhestro, aspiram a enveredar pelo 
avesso das coisas, admitindo-se que 
elas ten/:am um avesso, nem sempre 

perceptí\'el mas às vezes curioso ou 
surpreendente. 

C.D.A. 

(Carlos Drummond de Andrade. 
O avessc das coisas [aforismos). 5.ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 3) 

82. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 1" região! 2011 - FCC) 
Sobre o que se tem no texto, afirma-se com 
correção: 

a) o emprego de Andei colabora para que 
se imprina à frase um aspecto durativo, 
tal como ocorre em "Anda a reclamar de 
tudo, depois que ele viajou". 
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b) a expressão ou seja introduz explicação 
acerca do que seria a vontade de escre
ver. 

c) o segmento o que se poderia chamar de 

mínimas expressa possibilidade bastante 
improvável, dado o caráter aleatório do 
nome proposto. 

d) se a expressão pedacinhos de papel fosse 
substituída por uma única palavra, esta
ria correto o emprego de "papelzinhos". 

e) reorganizando a frase ajustada às limita
ções do meu engenho, ela estaria correta 
assim "ajustada à mim, se for levado em 
conta as limitações do meu engenho". 

'COMENTÁiüos . . 

Alternativa "a": correta - Importante 
atentar-se ao que foi citado no enunciado: 
sobre o que se tem no texto. No texto, '0 ver
bo andar está acompanhado pelo gerúndio 
reunindo e a junção desses dois verbos indica 
aspecto durativo. Cuidado! 

Alternativa "b" - Explica o vocábulo mí
nimas. 

Alternativa "c" - Nada indica que não 
haja regras, portanto não podemos afirmar 
que seja aleatório. 

Alternativa "d" - Papeizinhos. 

Alternativa "e" - Dois erros: não se usa 
crase antes de pronome pessoal (reto ou 
oblíquo); se forem levadas em conta as limi
tações. 

PARTE VI 

TÓPICO 
COMPLEME TA 

~ Capítulo 1 • Estudo dos vocábulos que, se e como 

~ Capítulo 2 • Figuras de Linguagem 
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CAPÍTULO 1 __ 

ESTUDO DOS VOCABULOS 
QUE, SE E COMO 

SUMÁRIO 

I. A palavra QUE' 1.1. Funções sintáticas da palavra QUE' 2. A palavra SE • 3. A palavra COMO 
• 4. Exercício' 5. Questões comentadas de concursos 

1. A PALAVRA QUE 

Interjeição 
exprime espanto, admiração, 

QuêlVocê ainda não está pronto? 
surpresa 

Substantivo equivale a alguma coisa Ele tem certo quê misterioso. 

liga dois verbos de uma locução Tenho que sair agora. 
Preposição verbal em que o auxiliar é o ver-

= Tenho de sair. bo ter. Equivale a de 

Partícula 
pode ser retirada da frase, sem 

expletiva ou Quase que não consigo chegar a tempo. 
de realce 

prejuízo algum para o sentido. 

Advérbio 
modifica um adjetivo ou um ad-

Que lindas flores! 
vérbio. Equivale a quão. 

pronome relativo 
retoma um termo e o qual e flexões . 

Não encontramos as pessoas que saíram . 

pronome indefinido 
pode funcionar como pronome substantivo ou 
pronome adjetivo. 

Pronome equivale a que coisa. 
pronome substantivo 

Queaconteceu com você? 

determina um substantivo 

pronome adjetivo - função sintática: adjunto adnominal. 

Quevida é essa? 

Quando funciona como conjunção coordenativa 
ou subordinativa, a palavra que recebe o nome da 
oração que introduz. 

Venha logo, queé tarde. 

= conjunção coordenativa explicativa 

Conjunção relaciona entre si duas orações Falou tanto quefícou rouco. 

= conjunção subordinativa consecuti'ia 

Quando inicia uma oração subordinada substan-
tiva, a palavra que recebe o nome de conjunção 
subordinativa integrante. 

Desejo que você venha logo. 
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1.1 FUNÇÕES SINTÁTICAS DA palavra QUE 

Embora já tenha sido mencionada a teoria na Parte IV, capítulo 5, item 4.3.3, é válido 
apresentá-Ia :le uma nova maneira para fixar. 

O pronome relativo [que] se refere a um termo da oração anterior (antecedente) proje
tando-o na oração seguinte, subordinada a esse antecedente. Veja: 

Mudei para a casa! que eu mesmo construí. 

Na frase acima, a palavra [que] se relaciona com o antecedente [a casa]. A oração que 
se subordina a esse antecedente é: que eu mesmo construí. Para melhor compreendermos 
qual o papel desempenhado pelo pronome relativo [que], vamos desdobrar o período 
composto em duas orações: Mudei para a casa. Eu mesmo construí a casa. 

Não é difícil perceber, agora, que o relativo [que], introduz a segunda oração e, ao 
mesmo tempo, substitui [casa] na segunda oração. Observe que [casa], na segunda oração, 
exerce a função sintática de objeto direto. Como [que] a substitui, essa será a função sin
tática do pronome [que]. Portanto, [que] cumpre uma dupla função: substitui, na segunda 
oração, o termo antecedente (a casa) e ao mesmo tempo introduz a oração subordinada 
adjetiva. 

O pronone relativo que pode ter, por antecedente o demonstrativo [o, a, os, as]: Olha o 
(= isto) que Esse menino fez na prova! 

Falo o (= aquilo) que sinto. 

Lembro-lhe que é fundamental diferenciar o relativo [que] da conjunção integrante 
[que], que introduz uma oração subordinada substantiva. Para reconhecer o relativo [que] 
substitua-o por ala qual, oslas quais: 

Comprei a casa que você indicou => [ ... ] a qual você indicou. 

- Você me deu um presente que me agradou => o qual me agradou. 

O pronome relativo, que sempre tem uma função na oração adjetiva, a saber: sujeito, 
predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva 
e adjunto adverbial. 

Conscientemente falando, não é tão simples descobrir essas funções sem a ajuda de 
um "macete". Um muito usado é este: 

1° Substitua o pronome relativo pelo seu antecedente; 

2° Observe a função sintática do antecedente na nova posição que assumiu no lugar 
do pronome relativo. 

3° A função do antecedente, em suá nova posição, será a mesma do pronome relativo 
[que] (substituído). 

4° Em muitos casos, será necessário colocar a nova frase em ordem direta para maior 
clareza da fL:nção do antecedente. 

Exemplos: 

O povo chorou os soldados que morreram em combate. 
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Substituindo: os soldados morreram em cobate. 

Função sintática: os soldados = objeto direto = que. 

Aqui está o livro que lerei nas férias. 

Substituindo: o livro lerei nas férias. => lerei o livro nas férias. 

Função Sintática: o livro = objeto direto = que. 

Comprei a casa a que você se referiu. 

Substituindo: a casa você se referiu => você se referiu a casa. 

Função sintática: a casa = objeto indireto que. 

Este é o remédio de que tenho necessidade. 

Substituindo: do remédio tenho necessidade => Tenho necessidade do remédio. 

Função sintática: do remédio = complemento nominal = que. 

A casa em que moro é bem cuidada. 

Substituindo: Na casa moro é bem cuidada. => moro na casa ... 

Função Sintática: na casa = adjunto adverbial == que. 

Ignoras o cínico que ele é. 

Substituindo: o cínico ele é. => ele é o cínico. 

Função Sintática: o cínico == predicativo do sujeito = que. 

Era venenosa a aranha por que você foi picado. 

Substituindo: Era venenosa pela aranha você foi picado. ==> você foi picado pela ara

nha. 

Função Sintática: foi picado pela aranha = agente da passiva == que. 

Os Pronomes Relativos onde, como e cujo exercem sempre as funções sintáticas de: 
adjunto adverbial de lugar, de modo e adjunto adnominal, respectivamente: 

1. 

O salão do clube onde passamos o réveillon estava repleto 

Substituindo: passamos o réveillon no salão tio clube (adj. adv. de lugar) 

A foto cujo negativo lhe enviei ficou ótima. 

Substituindo: o negativo da foto (adjunto adnominal) ficou ótima. 

A maneira firme como defendeu o rapaz causou admiração. 

Substituindo: defendeu de maneira firme (adj. adv. de modo)o rapaz.' 

Fonte: RECANTO DAS LETRAS. Escrito por Ricardo Sérgio. Disponível em <h\tp:/ !www.recantodasletras. 

com.br/gramatica/2530513> 
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2. A PALAVRA SE 

a conjunção relaciona entre si duas orações. 

conjunção subordinativa integrante: 
inicia uma oração subordinada subs- Perguntei se ele estava feliz. 

Conjunção tantiva. 

conjunção subordinativa condicional: 
Se todos tivessem estudado, as notas 

inicia uma oração adverbial condicio-
seriam boas. nal (equivale a caso). 

<' 

Partfcula 
pode ser retirada da frase sem prejuízo 

expletiva ou Passavam-se os dias e nada acontecia. 
de realce 

algum para o sentido. 

Parte 
ligada a verbo que pede objeto direto, 
caracteriza as orações que estão na voz Vendem-se livros. 

integrante do 
passiva sintética. É também chamada Aluga-se piano. verbo 
de pronome apassivador. 

vem ligando a um verbo que não é 
Indice de transitivo direto ou transitivo direto e Trabalha-se de dia. 

indeterminação indireto, tornando o sujeito indetermi-
Precisa-se se apoio. do sujeito nado. O verbo deverá estar na terceira 

pessoa do singular. 

quando a palavra se é pronome pessoal, ela deverá estar sempre na mesma pessoa 
do sujeito da oração de que faz parte. Por isso o pronome oblíquo se sempre será 
reflexivo (equivalendo a a si mesmo), podendo assumir as seguintes funções sintá-
ticas: 

Pronome 
reflexivo objeto direto Ele cortou-se com o facão. 

objeto indireto Ele se atribui muito valor. 

sujeito de um infinitivo "Sofia deixou-se estar à janela:' 

3. A PALAVRA COMO 

Substantivo 
aparece antecedido de um determinante 

Estamos analisando a palavra "como". 
ou especificando outro termo. 

Interjeição expressa um espanto ou admiração. Como! Não sabia que iríamos viajar?! 

Ocorre quando houver a possibilidade 
de se subentender o gerúndio (sendo) Na maioria dos concursos, ele atua como 

Preposição depois do termo em estudo, ou ainda se fiscal. 
puder ser substituído pela locução "na = na qualidade de 
qualidade de': 

Relaciona-se a um verbo ou a um adjeti-
vo, exprimindo circunstância de intensi-

Como suporta conviver com essa angús-Advérbio dade ou modo. 
tia? 

Sintaticamente:adjunto adverbial de in-
tensidade ou modo. 
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['1" . introduz uma oração subordinada adverbial, levando-se e . . 
cunstâncias expressas pelo fato verbal. Assim classificadas: m conta as respectivas Clr-

;ausal equivale-se a "porque'; "já que'; 
Como não tinha interesse, nem olhou a uma vez que': 
mercadoria. 

Conjunção 
Conformativa apresenta-se passível de Como já imaginávamos, nã:J concluiu o 

Si>-
ser substituída por "conforme'; "segundo': trabalho. 

Comparativa pode ser substituída pela 
expressão "tal qual'; representando o se-

Dormia como um anjo. = tal qual um anjo gundo elemento da comparação. 

"o Assumindo tal função, aparece sempre 
;' Pronome antecedida de um substantivo, equiva-

Esse foi o modo como fui recebido. relativo lendo-se a "com o(a) qual, pelo(a) qual" 
e demais variações. Nesse caso, exerce a = pelo qual 
função de adjunto adverbial de modo. 

4. EXERCÍCIO 

01. Indique o valor morfológico do que nas 
orações abaixo: -------------------------___ _ 

1) Ele deCidiu não se sabe bem o quê, 11) Afinal, que decisão tomastes? 

----------------------------------- --------------------
2) Que pretende ele com essas palavras? 12) O certo é que a melhor equir:;e vencerá, 

------------------ ----------------------
3) Ele confundiu o meu quê com um gê. 

-------------------------
4) Que horrendo acidente vimos! 

-----------------------------
5) Eu que trabalho, ele que colhe os frutos. 

--------------------------
6) Que morenas bonitas! 

----------------------
7) Veio tão rápido, que nos surpreendeu. 

-------------------------
8) O relógio que está na sala é antigo, 

------------------------
9) Quê!? Ele não te recebeu!? 

---------------------------
10) Pode entrar, que a casa é sua. 

02. Indique a função sintática do que, de 

acordo com o seguinte código: 

a) sujeito 

b) objeto direto 

c) objeto indireto 

d) predicativo 

e) complemento nominal. 

1) () O fins a que visa o ensino é o progresso 
do homem, 

2) () O artilheiro que o julgaram ser não se 

revelou na nossa equipe. 

3) () A janela, que dava para o mar, assoma
vam todos, 

4) () A prova de que tenho mais receio é a 
de Matemática, 

5) () Os exames que terá pela frente não o 
assustam. 
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03. Faça a correlação, de acordo com as se
guintes opções: 

a) Objeto direto 

b) Objeto indireto 

c) Pronome Epassivador 

d) fndice de indeterminação do sujeito 

e) Partícula expletiva ou de realce. 

1) () Aqui ~ vive tranquilo. 

2) () Passaram-~ vários anos. 

3) () As dívidas iam ~ acumulando. 

4) () Ergueu-~ acima da multidão. 

5) () Pedro enxugou-~ com muita pressa. 

6) () Ela atribui-~ uma culpa que não tem. 

04. Numere a segunda coluna de acordo 
com a classificação da palavra se. 

1) Partícula apassivadora 

2) Símbolo ce indeterminação do sujeito 

3) Conjunção subordinativa integrante 

4) Conjunção subordinativa condicional 

5) Pronome oblíquo reflexivo 

6) Partícula integrante do verbo 

7) Partícula expletiva ou de realce 

a) () Não me disseram ~ ela fará a confe-
rência. 

b) () Se puceres, vem ver-me. 

c) () O rapaz feriu-~. 

d) () Fala-~ muito nesse assunto. 

e) () Nunca ~ queixou da injustiça que lhe 
fizeram. 

f) () Percebe-~ que tudo está terminado. 

g) () João e Maria abraçaram-~. 

h) () Ela ~ atribui méritos que não possui. 

i) () Aqui não ~ necessita de conselhos. 

j) () Neste clube, não ~ aceitam mais só
cios 

05. Qual é a função do ~ em Não sei se ela 
vem? 

a) conjunção subordinativa condicional. 

b) conjunção subordinativa integrante. 

c) partícula expletiva (de realce). 

d) pronome pessoal. 

e) conjunção subordinativa concessiva. 

06. Classifique o se na oração: Ele queixou-~ 
dos maus-tratos recebidos. 

a) parte integrante do verbo. 

b) conjunção condicional. 

c) pronome apassivador. 

d) símbolo de indeterminação do sujeito. 

e) conjunção integrante. 

07. Na oração O ilustre deputado arrogou
-se o direito de discordar, o pronome SE 
exerce a função de: 

a) objeto indireto. 

b) objeto direto. 

c) adjunto adnominal. 

d) partícula de realce. 

e) partícula apassivadora. 

08. No período Avistou o pai, que caminha
va para a lavoura, a palavra que classifica-se 
morfologicamente como: 

a) conjunção subordinativa integrante. 

b) conjunção subordinativa final. 

c) pronome relativo 

d) partícula expletiva. 

e) conjunção subordinativa causal 

09. Mas não precisa de correr, 9..!:!$. não é 
sangria desatada ... Classifica-se, exatamente, 
a palavra sublinhada, como: 

a) pronome relativo, sujeito de é. 

b) conjunção integrante, conetivo. 

c) conjunção concessiva, conetivo. 

d) pronome indefinido, sujeito de é. 

e) conjunção explicativa, conetivo. 

10. Indique o período em que o se funciona 
como sujeito: 

a) Lutou-se bravamente 

b) Agitam-se as ondas do mar. 

c) A moça sentiu-se desfalecer lentamente. 

d) Sabe-se que hoje não mais choverá. 

e) Esses homens se odeiam. 
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11. Na oração: Tem-se a vaga impressão de 
que eles não receberam o recado, o se exer
ce a função de: 

a) partícula apassivadora e impressão é su
jeito. 

b) é índice de indeterminação do sujeito. 

c) é expletivo e impressão é objeto direto 
de espontaneidade. 

d) objeto direto reflexivo. e) partícula idio
mática. 

12. Em todos os itens o pronome SE é apassi
vador, EXCETO: 

a) Sabe-se que ele é honesto. 

b) Organizou-se, ontem, esta prova. 

c) Não se deverá realizar mais a festa. 

d) Nada mais se via. 

e) Assistiu-se à cerimônia inteira. 

13. Leia o trecho abaixo: 

Mas se tu queres 

Melhor morada, 

Vem, minha amada, 

Que eu te darei. 

O termo destacado em que eu te darei é: 

a) conjunção explicativa. 

b) conjunção conclusiva. 

c) pronome relativo. 

d) conjunção final. 

e) conjunção integrante. 

14. Assinale a frase na qual o se não é prono
me apassivador e nem índice de indetermi
nação do sujeito: 

a) Estudou-se este assunto. 

b) Ela se suicidou ontem. 

c) Falou-se muito sobre aquela festa. 

d) Aos inimigos não se estima. 

e) Fizeram-se reformas na casa. 

15. Indique a função sintática do pronome 
relativo em cada período. 

1) Preciso conversar com os alunos que fa
rão a segunda fase. 

-------------------------------
2) Ainda não entendi os exercícios que você 

explicou ontem. 

------------------------
3) Por favor, empreste-me o dinheiro de 

que necessito. 

-----------------------------
4) Não trouxeram o material do qual têm 

necessidade. 

------------------------
5) Não viram mais os sequestradores pelos 

quais foram agredidos. 

-------------------------------
6) A cidade em que mora não é maravilhosa. 

---------------------------
7) Todos gostavam da criança que ele foi. 

-------------------------------
8) O homem de quem sempre desconfiei 

revelou-se mau-caráter. 

9) Seu olhar, que era sincero, revelava toda 
sua dor. 

10) Gostaria de rever as pessoas com quem 
conversei naquela noite. 

-----------------------------
11) O aluno cujos pais me procuraram não 

veio à aula. 

12) filão são muitas as pessoas em quem te
nho plena confiança. 

13) Não é muito o dinheiro de que preciso. 

14) A distância, que fortalece a amizade, en
fraquece o amor. 

15) Literatura era a matéria de que mais gos
tava. 



. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

-. 

578 
DUDA NOGUEIRA ......................... . ....... .............. ........................................ .. 

, ~ "'" '( i ," ",' ~ 
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1) substantivo 

2) pronome interrogativo 

3) substantivo 

4) advérbio 

5) partícula expletiva 

6) pronome indefinido 

7) conjunção consecutiva 

8) pronome relativo 

9) interjeição 

10) conjunção causal 

11) pronome interrogativo 

12) conjunção integrante. 

C-D-A-E B 

D C-E-A-A B 

3-4-5-2-6-1 5 5-2-7 

B 

A 

A 

C 

E 

C 

A 

E 

A 

B 

., 

-

t. GABARITO 

1) sujeito 

2) objeto direto 

3) objeto indireto 

4) complemento nominal 

5) agente da passiva 

6) adjunto adverbial de lugar 

7) predicativo do sujeito 

15 8) objeto indireto 

9) sujeito 

10) objeto indireto 

11) adjunto adnominal 

12)complemento nominal 

13) objeto indireto 

14) sujeito 

15) objeto indi~~ __ _ 

5. QUESTÓFS CO:'v!F:\'Ti\ DAS DE 
CONCURSOS 

As questões comentadas de concursos 
foram inseridas em: 

Pronome = Parte 111, capítulo 6 

- Verbo = Parte 111, capítulo 7 

Análise Sintática = Parte IV, capítulo 4 

Período Composto = Parte IV, capítulo 5 

'I 

I 

I 
1 

CAPÍTULO 2 

FIGURAS DE 
LINGUAGEM 

1. Introdução' 2. Figura de palavra' 2.1. Metáfora' 2.2. Metonímia' 2.3. Catacrese' 2.4. Perífrase 
ou antonomásia' 2.5. Sinestesia • 3. Figuras de pensamento' 3.1. Antítese' 3.2. Paradoxo' 3.3. 
Eufemismo' 3.4. Ironia' 3.5. Hipérbole' 3.6. Prosopopeia ou personificação' 3.7. Apóstrofe' 3.8. 
Gradaçáo • 4. Figuras de cOnstrução ou sintáticas' 4.1. Elipse' 4.2. Zeugma • 4.3. Silepse • 4.3.1. 
Silepse de gênero' 4.3.2. SiJepse de número' 4.3.3. Silepse de pessoa' 4.4. Polissíndeto / assíndeto • 
4.4.1. Polissíndeto • 4.4.2. Assíndero • 4.5. Pleonasmo' 4.6. Anáfora' 4.7. Anacoluto • 4.8. Hipér
bato / inversão' 5. Figuras de som' 5.1. Aliteraçáo • 5.2. Assonância' 5.3. OnOmatopeia • 6. Vícios 
de linguagem' 6.1. Pleonasmo vicioso ou redundância' 6.2. Barbarismo' 6.2.1. Pronúncia' 6.2.2. 
Morfologia' 6.2.3. Semântica' 6.2.4. Estrangeirismos' 6.3. Solecismo • 6.4. AmbiguidaC:e ou anfibo
logia' 6.5. Cacofonia' 6.6. Eco' 6.7. Hiato' 6.8. Colisão' 7. Exercício' 8. Questões de concursos 

1. INTRODUÇÃO 

São recursos que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas. Subdividem_ 
-se em figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. 

2. FIGURA DE PALAVRA 

As figuras de palavra consistem no emprego de um termo com sentido diferente daquele 
convencionalmente empregado, a fim de se cOnseguir um efeito mais expressivo na comunicação. 

2.1 METÁFORA 

Um termo substitui outro através de uma relação de semelhança resultante da Subjetivida
de de quem a cria. A metáfora também pOde ser entendida como uma comparação abreviada, 
em que o conectivo não está expresso, mas subentendido. As diferenças pedidas em provas: 

Seus olhos são como luzes brilhantes. = comparação (como). 

Seus olhos são luzes brilhantes. = não há comparação (ausência da partícula comparativa), 
e sim um símile (qualidade do que é semelhante). 

As luzes brilhantes olhavam-me. = há substituição da palavra olhos por luzes brilhantes. Isso é metáfora. 

2.2 METONÍMIA 

A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. 
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- Gosto de ler a obra literária 
Autor pela obra Gosto de ler Machado de Assis. 

de Machado de Assis. 

- As lâmpadas iluminam o 
Inventor pelo invento Édson ilumina o mundo 

mundo. 

Símbolo pelo objeto 
Não te afastes da cruz. == Não te afastes da religião. 

simboliz.ado 

Lugar pelo produto do 
Fumei um saboroso havana. = Fumei um saboroso charuto. 

lugar 

Efeito pela causa Sócrates bebeu a morte. = Sócrates tomou veneno. 

Moro no campo e como do meu - Moro no campo e como o ali-
Causa pelo efeito 

trabalho. mento que produzo. 

- Bebeu todo o Hquido que 
Continente pelo conteúdo Bebeu o cálice todo. 

estava no cálice. 

Instrumento pela pessoa Os microfones foram atrás dos Os repórteres foram atrás dos 
que utiliza jogadores. jogadores. 

Várias pernas passavam - Várias pessoas passavam 
Parte pelo todo 

apressadamente. apressadamente.) 

Os mortais pensam e sofrem nesse = Os homens pensam e sofrem 
Gênero pela espécie 

mundo. nesse mundo. 

A mulher foi chamada para ir às = As mulheres foram chamadas, 
Singular pelo plural 

ruas na luta por seus direitos. não apenas uma mulher. 

= Minha filha adora o iogurte 
. Marca pelo produto Minha filha adora danone . 

que é da marca danone. 

O homem foi à Lua. - Alguns astronautas foram à Espécie pelo Indivíduo 
Lua. 

Símbolo pela coisa 
A balança penderá para teu lado. = A justiça ficará do teu lado. . simbolizada 

2.3 Catacrese 
A catacrese é um tipo de especial de metáfora, "é uma espécie de metáfora desgastada, em 

quejá não se sente nenhum vestígio de inovação, de criação individual e p~toresca. É a metáfo
ra tornada hábito linguístico, já fora do âmbito estilístico." (Othon M. Garcia). 

Ele sentou-se no braço da cadeira. 

Limpou a boca com a manga da camisa. 

Exemplos clássicos: asa da xícara, batata da perna, maçã do rosto, pé da mesa, dente de 
alho, coroa do abacaxi. 

2.4 Perífrase ou antonomásia 
Trata-se de uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características 

ou atribu:os, ou de um fato que o celebrizou: A Cidade Maravilhosa (== Rio de Janeiro) conti
nua atraindo visitantes do mundo todo. 

Se a perífrase indica uma pessoa, recebe o nome de antonomásia. 

O Poeta dos Escravos (= Castro Alves) morreu muito jovem. 

O Poeta da Vila (= Noel Rosa) compôs lindas cançôes. 

.. , . 
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2.5 Sinestesia 

Mescla, numa mesma expressão, as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. 

Vejamos alguns exemplos retirados de textos literários: 

indefiníveis músicas; 

supremas harmonias de cor e perfume; 

horas do acaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume; 

os carinhos de godofredo não tinham mais o gosto dos primeiros tempos; 

o brilho macio do cetim; 

o doce afago materno; 

verde azedo; 

aroma gritante; 

o delicioso aroma do amor; 

beleza áspera. 

3. FIGURAS DE PENSAMENTO 

3.1 Antítese 

São dois termos que contrastam entre si. Há aproximação de palavras ou expressões de 
sentidos opostos. 

Os jardins têm vida e morte. 

O corpo é grande e a alma é pequena. 

3.2 Paradoxo 

Proposição aparentemente absurda, resultante da união de ideias contraditórias. 

O funcionário afirmou que o aluno quanto mais estuda mais tem dificuldades econômicas. 

3.3 Eufemismo 

É o emprego de uma expressão mais suave, mais nobre ou menos agressiva, para comu-
nicar alguma coisa áspera, desagradável ou chocante. 

doente dos pulmões == tuberculoso; 

mal de Hansen = lepra; 

deficiente visual = cego; 

moléstia pertinaz, mal cruel e prolongado, doença ruim, aquela doença = câncer; 

falecer, descansar, fechar os olhos para sempre, passar para o plano espiritual '" morrer; 

desaparecido == assassinado; 

dama da noite = prostituta. 
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3.4 Ironia " " t 
• t dizer o contrário do que se pretende ou em satirizar, questionar certo :IP~ :ee:r~~:amen o 

" tenção de ridicularizá-lo, ou ainda em ressaltar algum aspecto passlve . 
com a In '" I 

Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota m~nlma. 
Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estao por perto. 

3.5 Hipérbole . . 
Expressão intencionalmente exagerada com o intuito de realçar uma Idela. 

Rios te correrão dos olhos, se chorares! {Olavo Bilac) 

Um quarteirão de perucas para Clodovil Pereira. (José Cândido Carvalho) 

Na chuva de cores 

Da tarde que explode 

A lagoa brilha (Carlos Drummond de Andrade) 

3.6 Prosopopeia ou personificação , . 
. . _ l'd des de seres animados a seres inanimados, ou caractenstlcas 

A~nbul açoes ou qua I a 
humanas a seres não humanos. Exemplos: 

As pedras andam vagarosamente.. . 
O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve, um cego que gUia. 

3.7 Apóstrofe . _ 
t a "invocação" de alguém ou de alguma coisa per~oni~c~da. caracten~.~-~: ~:I~e~~:

mamento do receptor da mensagem. A introduç~o da apostro e Interrompe a I 

mento do discurso e se realiza por meio do vocatiVO. 

Exemplo: Rapaz, que fazes aí parado? 

3.8 Gradação . . . - em ordem crescen-
Consiste em dispor as ideias por meio de palavras, Slnommas ou nao, 

te (clímax) ou decrescente (anticlímax). Exemplo: . _ 
. ' "t t e mais Joana com seus olhos claros e bnncalhoes ... 

Havia o ceu, haVia a terra, mUI a gen e . 
"Vive só para mim, só para a minha vida, só para meu amor". (Olavo Bliac) 

4. FIGURAS DE CONSTRUÇÃO OU SINTÁTICAS. . . 
_ d deseJ'amos atribuir maior expresslvldade ao 

As figuras de construçao ocorrem quan o 

significado. 

4.1 Elipse . . 
. - e odem ser facilmente Identificados. 

É a omissão de um ou mais termos numa oraçao qu p 

Exemplos: 
• A cada um o que é seu. (Deve se dar a cada um o que é seu.) ". . 

Tenho duas filhas, um filho e amo todos da mesma maneira. N~sse exe~plo:,as ~eslnenClas 
verbais de tenho e amo permitem-nos a identificação do sUjeito em elipse eu . 
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Regina estava atrasada. Preferiu ir direto para o trabalho. (Ela, Regina, preferi!... ir direto para 

o trabalho, pois estava atrasada.) 

As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. (As margaridas florescem em agosto.) 

4.2 Zeugma 
Zeugma é uma forma de elipse. Ocorre quando é feita a omissão de um termo já mencio

nado anteriormente. 

Ele gosta de geografia; eu, de português. 

Falava de abóboras, melões, morangas, gilas e tantas cucurbitáceas, vibrava tanto com su

as descobertas botânicas, que mal conseguia lembrar-se dos nomes depois. Então, se socorria 

falanso da expansão das cucurbitáceas, todas com baraços: a abóbora se estende no chão, a 

moranga e o pepino (se estendem) também, mas a gila (se estende) pelas taipas e telhados. 

4.3 Silepse 

ta concordãncia que se faz com o termo que não está expresso no texto, mas sim com a 

ideia que ele representa. t uma concordância anormal, psicológica, espiritual, latente, porque 

se faz com um termo oculto, facilmente subentendido. Há três tipos: 

4.3.1 Silepse de gênero 
-

A bonita Porto Velho sofreu mais o adjetivo bonita náo está concordando com o termo Porto 

uma vez com o calor intenso. 
Velho, que gramaticalmente pertence ao gênero masculino, 
mas com a ideia con"tida no termo (a cidade de Perto Velho). 

Vossa excelência está preocupado" o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa, que 
nesse caso é masculino, e náo com o termo Vossa excelência" 

4.3.2 Silepse de número 

A procissão saiu. Andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. 

Como vai a turma? Estão bem? 

O povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. 

Os verbos andaram, estão e gritavam não concordam gramaticalmente com os sujeitos 
das orações (que se encontram no singular, procissão, turma e povo, respectivamente), mas 

com a ideia de pluralidade que neles está contida. Procissão, turma e povo dão a ideia de mui

ta gente, por isso que os verbos estão no plural. 

4.3.3 Silepse de pessoa 

A silepse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, nais uma vez, 

não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita no sujeito. 

O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. 

Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. 

"Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos.» (Machado de Assis) 
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4.4 Polissíndeto / assíndeto 

4.4.1 Polissíndeto 

Ocorre repetição enfática dos conectivos. 

584 

"Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e 
se espedaça,e morre." (Olavo Bilac) 

"Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe 
da natureza. 

4.4.2 Assíndeto 

Há ausência, pela omissão das conjunções coordenativas, resultando no uso de orações 
coordenadas assi1déticas. 

Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. 

"Vim, vi, venc." (Júlio César) 

4.5 Pleonasmo 

Repetição de um termo ou ideia, com as mesmas palavras ou não. A finalidade do pleo
nasmo é realçar a ideia, torná-Ia mais expressiva. 

O problema da violência, é necessário resolvê-lo logo. 

Aos funcionários, não lhes interessam tais medidas. 

4.6 Anáfora 

t a repetição de uma ou mais palavras no início de várias frases, criando assim, um efeito 
de reforço e de coerência 

"Se você gritasse 

Se você gemesse, 

Se você tocasse 

a valsa vienense 

Se você dormisse, 

Se você cansasse, 

Se você morresse ... 

Mas você não morre, 

Você é duro José!" 

(Car/os Drummond de Andrade) 

4.7 Anaco[uto 

Ocorre mudança da construção sintática no meio da frase, ficando alguns termos desli
gados do resto do período. 

Esses alunos da escola, não se pode duvidar deles. 

A expressão "esses alunos da escola" deveria exercer a função de sujeito. No entanto, 
há uma interrupção da frase e essa expressão fica à parte, não exercendo nenhuma função 
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sintática. O anacoluto também é chamado de "frase quebrada", pois corresponde a uma inter
rupção na sequência lógica do pensamento. 

O Alexandre, as coisas não lhe estão indo muito bem. 

A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. (Camilo Castelo Branco) 

Obs.: o anacoluto deve ser usado com finalidade expressiva em casos muito especiais. Em 
geral, deve-se evitá-lo. 

4.8 Hipérbato / inversão 

ta inversão da estrutura frásica, isto é, a inversão da ordem direta dos termos da oração. 

Ao ódio venceu o amor. (Na ordem direta seria: O amor venceu ao ódio.) 

Dos meus problemas cuido eu! (Na ordem direta seria: Eu cuido dos meus problemas.) 

5. FIGURAS DE SOM 

5.1 Aliteração 

t repetição de consoantes como recurso para intensificação do ritmo ou como efeito 
sonoro significativo. 

Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

"Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas." 

Cruz e Souza (Aliteração em "v") 

5.2 Assonância 

t a repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. 

"Sou um mulato nato no sentido lato 

mulato democrático do litoral.» 

5.3 Onomatopeia 

t a reprodução na forma de palavras os sons da realidade. 

Os sinos faziam blem, blem, blem, blem. 

Miau, miau. (Som emitido pelo gato) 

Tic-tac, tic-tac fazia o relógio da sala de jantar. 

Cócórócócó, fez o galo às seis da manhã. 

6. VÍCIOS DE LINGUAGEM 

São palavras ou construções que vão de encontro às normas gramaticais. Ocorrerem por 
descuido, ou ainda por desconhecimento das regras por parte do emissor. 
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6.1 Pleonasmo vicioso ou redundância 
Há repetição desnecessária de uma informação na frase. 

Entrei para dentro de casa quando começou a anoitecer. 

Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada. 

Encontraremos outra alternativa para esse problema. 

6.2 Barbarismo 

É o desvio da norma que ocorre em: 

6.2.1 Pronúncia 

erro na pronúncia do acento tô
nico. 
Solicitei à cliente sua níbrica. (ru
brica) 

6.2.2 Morfologia 

Cacoépia 

erro na pronúncia dos fonemas. 
Estou com poblemas a resolver. 
(problemas) 

Se eu ir aí, vou me atrasar. (for) 

Sou a aluna mais maiorda turma. (maior) 

6.2.3 Semântica 

Cacografia 

erro na grafia ou na flexão de 
uma palavra. 
Eu advinhei quem ganharia o 
concurso. (adivinhei) 

José comprimentou seu vizinho ao sair de casa. (cumprimentou) 

6.2.4 Estrangeirismos 

É o emprego desnecessário de palavras estrangeiras, ou seja, quando já existe palavra ou 
expressão correspondente na língua. 

O show é hoje! (espetáculo) 

Vamos tomar um drink? (drinque) 

6.3 Solecismo 

É o desvio de sintaxe, podendo ocorrer nos seguintes níveis: 

·.~:~:ê9~~~rdârida' Haviam muitos alunos naquela sala. (Havia) 

,.~fC~I~~~~·ão. Dancei tanto na festa que não aguentei-me em pé. (não me aguentei em pé) 

6.4 Ambiguidade ou anfibologia 

Ocorre duplicidade de sentido da frase. 

Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. (O namorado é de Ana ou da amiga?) 
O pai falou com o filho cáído no chão. (Quem estava caído no chão? Pai ou filho?) 

1 

I 

J 
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6.5 Cacofonia 

A junção de duas ou mais palavras na frase 
veniente. provoca som desagradável OL: palavra incon-

Uma mão lava outra. (mamão) 

Vi ela na esquina. (viela) 

Dei um beijo na boca dela. (cadela) 

6.6 Eco 

Palavras na frase com termina - . . 
A d' I _ çoes IguaiS ou semelhantes, provocando dissonância 

IVU gaçao da promoção não causou comoção na população. . 

6.7 Hiato 

Há uma sequência de vogais que provocam dissonância. 
Euaamo. 

Ou eu ou a outra ganhará o concurso. 

6.8 Colisão 

Há repetição de consoantes iguais ou semelhantes, provocando d' • 
Sua saia sujou. Issonanca. 

7. EXERCÍCIO 

01. Identifique qual das alternativas trata-se 
de metáfora: 

a) Eles morreram de rir daquela cena. 

b) Aqueles olhos eram como dois faróis ace
sos. 

c) Ah! O doce sabor da vitória! 

d) Aquele velho é uma raposa! 

02. "Muito bom aquele encanador. C o lo-
cou em nossa casa vários canos furados" 
~sta frase trata-se de qual tipo de figu~~ de 
linguagem? 

a) Metonímia 

b) Ironia 

c) Indireta 

d) Antítese 

03. A figura de linguagem que ocorre no tre
cho "A voz áspera daquele cantor nos fazia 

ter vontade de morrer" ocorre em qual outro 
destes? 

a) Aquela melodia era músiC3 nos meus ou
vidos. 

b) Sentia o cheiro bom das flores. 

c) Cada vez que ela chegava perto, sentia o 
cheiro doce daquele perfume horrível. 

d) Todos podiam ver como ela era parecida 
com sua vizinha. 

04. Quais figuras de linguageTl temos neste 
texto: "Às sete horas da manhã, a rua acor
dava. Era possível ouvir o grito irritantes da
quelas lindas crianças que choravam rios de 
lágrimas enquanto suas mães terminavam 
de preparar o café da manhã. O brilho do sol 
naquele dia ensolarado não era suficiente 
para animar os adultos, que acordavam com 
o 'trim' do despertador para trabalhar."? 
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a) Personificação - Ironia - Hipérbole - Ple
onasmo - OnJmatopeia 

b) Metáfora - Sarcasmo - Sinestesia - Hipér
bole - Pleonasmo - Zeugma 

c) Metonímia -Indireta - Sinestesia - Hipér
bole - Pleonasmo - Zeugma 

d) Personificação - Indireta - Sinestesia -
Hipérbole - Pleonasmo - Onomatopeia 

05. "Aquela personagem da novela é com
plicada: ela chora. e grita. e sofre. e teima. e 
perde. e ganha. e casa. e separa. Nunca 
vi igual.". O trecho exemplifica qual figura de 

linguagem? 

a) Assíndeto 

b) Hipérbole 

c) Polissíndeto 

d) Anáfora 

06. Se o polissínceto e a anáfora tem em co
mum a repetição, qual a diferença entre es
sas figuras de linguagem? 

a) A anáfora tem uma repetição, mas não 
das conjunções. Elas são omitidas nesta 
figura de linguagem. 

b) A repetição ::la anáfora é somente de 
sons, como 'três tigres comem três pratos 

de trigo'. onde o som repetitivo do R é 
evidente. 

c) A afirmação está incorreta. A anáfora não 
tem repetiçãc e é completamente oposta 
ao polissínde:o porque omite as conjun
ções. 

d) A anáfora é uma figura de linguagem que 
tem repetição de palavras e expressões. 
Ela não se prende só às conjunções. 

07. Na frase "Não tenho mais Maizena em ca
sa". qual figura de linguagem é empregada? 

a) Metáfora 

b) Metonímia 

c) Elipse 

d) Zeugma 

08. "É como mergulhar num rio e não se mo

lhar" (Skank); "Tristeza não tem fim, felicidade 
sim" (Vinícius de Moraes). As frases acima 

são exemplos de: 

a) Antítese e Zeugma 

b) Paradoxo e Paradoxo 

c) Paradoxo e Antítese 

d) Antítese e Antítese 

e) Zeugma e Paradoxo 

09. "Aquele ser desprovido de inteligência 

era como palhaço: não queria saber de nada, 

só contava piada e fazia graça até que todos 

morressem de rir. Era uma situação difícil. 
até uma porta pensa mais que ele!". O tex

to possui as seguintes figuras: 

a) Eufemismo Comparação - Hipérbole -

Personificação 

b) Zeugma - Metáfora - Hipérbole - Perso

nificação 

c) Eufemismo - Metáfora - Hipérbole - Per

sonificação 

d) Metonímia - Comparação - Hipérbole -

Personificação 

e) Nenhuma das alternativas corresponde 

às figuras do texto. 

10. Se a elipse consiste na omissão de um 

elemento. qual a diferença entre ela e zeug

ma. que pressupõe também uma omissão? 

a) Não há diferença, Zeugma e elipse são a 

mesma figura de linguagem. 

b) Zeugma pressupõe apenas a omissão 

de conjunções. enquanto a elipse omite 

qualquer elemento. 

c) A Zeugma, na verdade, não omite ne

nhum termo. Ela é uma repetição de ele

mentos que já foram ditos. 

d) Zeugma pressupõe a omissão de ele

mentos que já foram mencionados ante

riormente. 
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11. "O rato roeu a roupa do rei de Roma". 
Qual é a figura de linguagem desta frase? 

a) Aliteração 

b) Gradação 

c) Onomatopeia 

d) Anáfora 

8. QUESTÕES DE CONCURSOS 

01. (IBFC 2013 - PC-RJ - Perito Criminal -
Contabilidade) A representação da Monali
sa identificada como "after" mantém com a 
obra fonte. uma relação de: 

(www.fun-stuff-to-do.com/picture_jokes.html 

a) paráfrase 

b) literalidade 

c) complementariedade 

d) hiperonímia 

e) paródia 

02. (FUNCAB 2013 - SEDUC-RO - Profes

sor) Em "Devagar botou a chave na fecha

dura. Devagar rodou. ouvindo o estalar de 

molas e linguetas. E empurrando lentamen

te. bem lentamente, entrou.". a figura de lin

guagem predominante é a: 

a) hipérbole. 

b) person ificação. 

c) antítese. 

d) gradação. 

e) catacrese. 

03. (VUNESP 2013 - FUNDUNESP - Analis

ta Programador Júnior) Assinale a alternati

va em que ocorre o emprego de linguagem 

figurada. 

a) ... me lembro onde estava quando a rece
bi. Não me lembro é do que escrevi que 
fez tanto bem a uma pessoa. 

b) ... como certas pessoas me eram neces
sárias e agora nem existiriam mais na mi
nha lembrança ... 

c) ... fazíamos planos de viajar juntos pela 
Itália; os dias que tínhamos passado jun
tos eram "inesquecíveis". 

d) Imagino que em algum lugar do mundo 
há alguém que neste momento remexe. 
por acaso. uma gaveta qualquer .... 

e) '" cada um de nós morre um pouco quan
do alguém. na distância e no tempo. ras
ga alguma carta nossa .... 

04. (VUNESP 2013 - PC-SP - Investigador 
de Polícia) Emprega-se a linguagem figura
da no seguinte trecho: 

a) ... o Código Civil. que garante ao cidadão 
o direito à privacidade e o protege de 
agressões à sua honra e intimidade. 

b) ... mas os copos e garrafas afastados para 
osíados. abrindo espaço para a luta. não 
param em cima da mesa. 

c) A Constituição provê que os historiado
res e biógrafos se voltem para a história 
do país e reconstituam seu passado ou 
presente ... 

d) ... a Constituição. que garante a liberdade 
de expressão. de imprensa e de acesso à 

informação. 

e) É a que se propõe a Associação Nacional 
dos Editores de Livros: arguir no Supremo 
Tribunal Federal a inconstitucionalidade 
do artigo 20 do Código Civil. 
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;;;. (FUNCAB - 2013 - PC-ES - M~dico Le-
. ta) As figuras de linguagem sao usadas gls . . 

como recursos estilísticos para dar maior va-

lor expressivo à linguagem. 

a) 

b) 

c) 

No seguinte trecho "Tu és a chuva e eu 
sou a terra [ .. .J" predomina a figura, deno

minada: 

onomatopeia. 

hipérbole. 
.r 

metáfora. 

d) catacrese. 

e) si nestesia. 

06. (FUNCAB 2013 - COOATA - Técnico de 
Administração - Finanças) Em todas as fra
ses abaixo o termo destacado foi usado cor
retamente com valor anafórico, EXCETO: 

a) "Digo ISSO porque, com seu equipamen

to obsoleto [ .. .J" 
b) "- Você é um bom escritor, pode crer, di

go ISTO com sinceridade:' 

c) "Era dos mais modernos em existência, 

NO QUAL me viciei [ ... ]" 

d) "[ ... J ESSE equipamento seu estará com

pletamente obsoleto." 

e) "Entre todo mundo QUE eu conheço [ ... ]" 

07. (lBFC 2012 - PM-RJ - Oficial da Polícia 
Militar) No verso "O bicho, meu Deus, era 
um homem", ocorre a figura de linguagem 

conhecida como: 

O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre 05 detritos. 

Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

(Manuel Bandeira) 

a) Elipse .. 

b) Anáfora. 

c) Assíndeto. 

d) Apóstrofe. 

08. (VUNESP - 2012 - TJ-SP - Assistent~ 
Social) Assinale a alternativa em que esta 
caracterizada a figura de sintaxe denomina

da pleonasmo. 

a) Dizem que os brasileiros autênticos so

mos loucos por futebol. 

b) Informaram que Sua Santidade continua 

adoentado. 

c) Ao povo, nada lhe dão que não seja se
guido de novOS impostos. 

d) Esperamos, sinceramente, você compre
enda nossos motivos. 

e) Ele que era forte e corajoso, ei-Io fraco e 

covarde. 

09. (FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Técnico 
em Informática) Pleonasmo é uma figura 
de linguagem que tem como marca a repe
tição de palavras ou expressões, a.parente
mente desnecessárias, para enfatizar uma 
ideia. No entanto, alguns pleonasmos são 
considerados "vícios de linguagem" por in
formarem uma obviedade e não desempe
nharem função expressiva no enunciado.v 
Considerando esta afirmação, assinale a 
alternativa que possui exemplo de pleonas

mo V·leiOSO. 

a) "( ... ) E então abriu a torneira: a água es

palhou-se ( ... )" 

b) "( ... )0 jeito era ir comprar um pão na pa

daria. ( .. .)" 

c) "( ... )Matá-Ia, não ia; não, não faria isso. 

( ... )" 
d) "( ... ) Traíra é duro de morrer, nunca vi um 

peixe assim. ( ... )" 

e) "( ... ) Tirou para fora os outros peixes: 
lambaris, chorões, piaus; ( .. .)" 

. ' 
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10. (VUNESP - 2012 - PM-SP - Oficial da 
Polícia Militar) Em - Mas há as ficções be
nignas, como as que saíram dos pincéis de um 

Goya ou da pena de um Cervantes ... -, a figu ra 
de linguagem empregada no termo destaca
do é 

a) metonímia. 

b) ambiguidade. 

c) antítese. 

d) anáfora . 

e) hipérbole. 

11. (EB - 2011 - ESSA - Sargento) A alterna
tiva em que podemos encontrar um exemplo 
de catacrese (figura de linguagem) é: 

a) Aquela menina é um doce de pessoa. 

b) Estou lendo Fernando Pessoa ultima-
mente. 

c) Coloque dois dentes de alho na comida. 

d) Estava triste e chorou rios de lágrimas. 

e) Ela faz tortas como ninguém. 

12. (lESES - 2011 - PM-SC - Soldado da 
Polícia Militar) Considerando a presença de 
figuras de linguagem nas frases, assinale a al
ternativa INCORRETA. 

a) "Meu pensamento é um rio subterrâneo". 
Metáfora 

b) Sentia na boca um sabor de vida e morte. 
Prosopopeia 

c) Gostava de ler Machado de Assis. Metoní
mia 

d) "Tristeza não tem fim, felicidade sim". An
títese 

13. (FUNRIO - 2010 - SEBRAE-PA - Assis
tente Administrativo) Em "Cada promes
sa, uma ameaça; cada perda, um encontro", 
ocorre uma 

a) metonímia. 

b) elipse. 

c) catacrese. 

d) personificação. 

e) reiteração. 

14. (NCE-UFRJ - 2009 - UFRJ - Assistente 
Administrativo) "Ninguém chora, não há 
tristeza, ninguém sente dissabor"; nesse seg
mento da letra do samba"Alvorada", conside
rada a realidade da favela atual, temos uma 
figura de linguagem denominada: 

a) metáfora; 

b) hipérbato; 

c) metonímia; 

d) hipérbole; 

e) eufemismo. 

.• '. .• .: i·; ~,t~lJ1j .. .;..;.; ;ifl;' 

01 E 02 D 03 • E 04 B 

05 C 06 B 07. D 08 C 

09 E 10 A 11 C 12 B 

13 B 14 D -

9. QUESTÓES COMENTADAS DE 
CONCURSOS 

01. (PM-MG - Soldado PM da Polícia Mili
tar - MG/2013) Marque a alternativa CORRE
TA. Há zeugma na seguinte assertiva: 

a) Minha mãe trabalha numa el1presa par
ticular; eu, na pública. 

b) Uma pessoa torpe, uma criatura limítada, 
um grão de pó perdido no uriverso, eis o 
que Roberto é. 

c) Na escuridão da madrugada, corria gente 
de todos os lados, e atiravam. 

d) Esses escravos que se viram Ibertos, não 
penso nada contra eles, mas não servem 
para nós. 

Alternativa correta: letra "a" - "zeug
ma" é o outro nome de "elipse", figura de 
construção, que é a omissão de um termo na 
oração, mas de fácil identificação no contex
to. Ocorre Zeugma em "Minha mãe trabalha 
numa empresa particular; eu, trabalho na 
pública." Houve zeugma ou elipse, do verbo 
"trabalho". 
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Alternativa "b" - Repetição proposital 
de conjunção, ou pronome, constitui a figura 
de construção polissindeto. "Uma pessoa 
torpe, uma criatura limitada, um grão de pó 
perdido ( ... )". 

Alternativa "c" - Afirmação exagerada, 
hipérbole na Expressão: " ( ... ) madrugada, 
corria gente de todos os lados, e atiravam." 

Alternativa "d" - Expressão que suaviza 
uma ide ia incômoda denomina-se eufemis
mo está em: "Esses escravos ( ... ), não penso 
nada contra eles, mas não servem para nós." 

02. (lESES - Soldado PM da Polícia Militar 
- SC/2011) Considerando a presença de figu
ras de linguagem nas frases, assinale a alter
nativa INCORRETA. 

a) "Meu pensamento é um rio subterrâneo". 
Metáfora 

b) Sentia na boca um sabor de vida e morte. 
Prosopopeia 

c) Gostava de ler Machado de Assis. Metoní
mia 

d) "Tristeza não tem fim, felicidade sim". An
títese 

Alternativa correta: letra "b"- A figu
ra de linguagem usada nesta alternativa é o 
Paradoxo, figura resultante da aproximaçâo 
de palavras de ideias contraditórias (vida e 
morte) que aparentemente parecem se ex
cluir, mas que mediante o contexto reforçam 
a ideia retratada. Entenda, também, a figura 
de linguagem atribuída indeVidamente a 
esta alternativa: prosopopeia (ou personifi
cação) significa atribuir a seres inanimados 
(sem vida) características de seres animados 
ou atribuir características humanas a seres ir
racionais, a fim de tornar a comunicação mais 
dramática. 

Alternativa "a" - A metáfora consiste em 
estabelecer uma analogia de significados en
tre duas palavras ou expressões, empregan
do uma pela outra. Nesse caso, as caracterís
ticas de "um rio subterrâneo" são atribuídas a 
"pensamento". 

Alternativa "c" - A metonímia consiste 
em empregar um termo no lugar de outro, 
havendo entre ambos estreita afinidade ou 
relação de sentido. Neste caso, usa-se o autor 
como se fosse a obra: "Gostaria de ler (a obra 
de) Machado de Assis". 

Alternativa "d" - A antítese consiste em 
construir um sentido através do confronto de 
ideias opostas: tristeza x felicidade. 

03. (lSAE - Soldado PM da Policia Militar 
- AM/2011) Em "São pessoas que surpre
endem com um gesto ou uma fala fora do 
script, sem nenhuma disposição para serem 
bonecos de ventríloguos.", a expressão as
sinalada representa um exemplo de: 

a) metonímia; 

b) silepse; 

c) elipse; 

d) metáfora. 

cOMúirARIOS . 
Alternativa correta: letra "d"- A metá

fora consiste em utilizar uma palavra ou uma 
expressão em lugar de outra, sem que haja 
uma relação real, mas em virtude de associa
ções e semelhanças. Entenda melhor: 

Ventríloquo = pessoa que domina a téc
nica de falar quase sem mover os lábios, dan
do a impressão de que a voz vem de outra 
fonte, como por exemplo "um boneco". A 
metáfora aplicada aqui remete ao boneco 
que não tem voz própria. 

Alternativa "a" - A metonímia consiste 
em empregar um termo no lugar de outro, 
havendo entre ambos estreita afinidade ou 
relação de sentido. Observe o exemplo abai
xo: 

Autor pela obra: Gosto de ler Machado 
de Assis. 

(= Gosto de ler a obra literária de Ma
chado de Assis.) 

Alternativa, "b" - Silepse é a concor
dância que se faz com o termo que não está 
expresso no texto, mas sim com a ideia que 
ele representa. t uma concordância anormal, 
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psicológica, espiritual, latente, porque se faz 
com um termo oculto, facilmente suben
tendido. Há três tipos de silepse: de gênero 
(A chuvpsa São Paulo), número (Como vai a 
turma? Estão bem?) e pessoa (Dizem que os 
paulistas somos trabalhadores). 

Alternativa "c" - Elipse = Consiste na 
omissão de um ou mais termos numa oração 
que podem ser facilmente identificados, tan
to por elementos gramaticais presentes na 
própria oração, quanto pelo contexto. 

. TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

"[. . .] Há um grande vento frio ca
valgando as ondas, [. .. ]. Duas aves 
dançam sobre as espumas assanha
das. 

[. . .] 

Estamos tranquilos. Fizemos este 
verão com paciência e firmeza, como 
os veteranos fazem a guerra." 

(Rubem Braga: O desaparecido, in 
A traição das elegantes. Rio de Janei
ro: Editora Sabiá, 7967.) 

04. (lESES - Soldado PM da Policia Mili
tar - SC/2010) Numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira, identificando as figu
ras de linguagem apresentadas. 

I. Comparação (equivalência expressa en
tre dois elementos) 

11. Metáfora (comparação implícita entre 
dois elementos) 

111. Metonímia (substituição de um termo 
por outro, existindo entre eles uma liga
ção de sentido) 

IV. Prosopopeia (atribuição a seres inanima
dos ou irracionais de características hu
manas) 

V. Pleonasmo (repetição de uma ideia ex
pressa na frase) 

) "um grande vento frio cavalgando as on
das" 

) "duas aves dançam" / "espumas assanha
das" 

) "como os veteranos fazem a guerra" 

) Minha alma é um poço de alegria. 

) Gosto de ler Rubem Braga. 

) As crônicas de Rubem Braga, eu sempre 
as leio. 

Assinale a alternativa que apresenta, de 
cima para baixo, a resposta correta. 

a) IV -IV - I - 11 - 111 - V 

b) 11 -I - IV - 111 - V - V 

c) 11 - IV - I - V-li -111 

d) IV - 111 - II - V -111 -I 

',', ç<?}~.i~~riAR!()S 
Alternativa correta: letra "a" 

Item "IV" - Prosopopeia = cavalgar não 
é uma ação pertinente ao vento, mas sim a 

. humanos. 

Item "IV" - Prosopopeia = dançar não é 
uma característica de aves, assim como "assa
nhadas" não é uma qualidade que possa ser 
atribuída, no sentido denotativo, às espumas 
do oceano. 

Item "I" - Comparação = compara as ati
tudes da pessoa do discurso do texto (nós) às 
atitudes de veteranos de guerra. 

Item "li" - Metáfora = aqui há uma com
paração implícita entre alma e poço, empre
gandd"uma pela outra. 

Item "111" - Metonímia = figura de lingua
gem baseada no uso de um nome no lugar 
de outro, pelo emprego da parte pelo todo, 
do efeito pela causa, do autor pela obra, do 
continente pelo conteúdo etc. Neste caso, 
usou-se o nome do autor ao invés do nome 
do livro ou livros de sua autoria. 

Item "V" - Pleonasmo = aqui existe a re
petição da ideia expressa pelos termos "as crô
nicas" quando se usa o pronome oblíquo "as". 

"As crônicas de Rubem Braga, eu sempre 
~ leio. (eu sempre leio as crônicas) 
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TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

CINEMA - O Filme 300, que conta 
com a participação do ator Rodrigo 
Sontoro, é um grande sucesso de bi
lheteria e está há seis semanas nos 
rankings dos filmes mais vistos no 
Brasil e no exterior. O filme conta a 
história de uma batalha entre Persas 
e Espartanos, onde os Espartanos lu- " 
tam apenas com 300 soldados e os 
Persas com um número bem superior. 

Para você que gosta de um bom 

filme não deixe de assistir300. 

(Correio de lcaraí, abril de 2007 

05. (FUNCAB - Soldado PM da polícia Mi
litar - GO/2010) No período que encerra o 
texto, predomina uma função da linguagem. 

Aponte-a. 

a) emotiva. 

b) apelativa. 

c) referencial. 

d) metalinguística. 

e) poética. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - No 
último período predomina a função apelati
va determinada pela expressão: " ... Você que 

gosta de um bom filme ... ". 

Alternativa "a" - Não há nenhuma fun
ção emotiva no referido período. 

Alternativa "c" - Apesar de se referir 
ao filme "300", a predominância é da função 

apelativa. 

Alternativa "d" - Não há nenhuma 
transcendência ou mudança de linguagem 
no último período do texto. 

Alternativa "e" - O que menos admite o 
último período do texto é uma função poéti
ca da linguagem. 

Charge. 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br/ 

niquellbau.shtml>. Acesso em: 21 dez. 2009. 

06. (COPS - Soldado PM da polícia Militar 
_ PR/2010) A palavra cuja pronúncia imita o 
som natural do que é significado, para repre
sentar o ruído do telhado desabando (no 2° 

quadrinho), chama-se ' 

a) interjeição, 

b) vocativo. 

c) metáfora. 

d) onomatopeia. 

e) estrangeirismo. 
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Alternativa correta: letra "d" - "cRAs" 
- Palavra formada com intenção de reprodu
zir o som de um fato, ou ocorrência é ono
matopeia, por exemplo, "cabrum" do trovão 
etc. 

Alternativa "a" - Interjeição é quando a 
palavra expressa sentimento, desejo, alegria, 
etc. 

Alternativa "b" - Vocativo é termo que 
se emprega para chamar, invocar o interlo
cutor, 

Alternativa "c" - Ocorre uso de metáfora 
quando se emprega palavra com significado 
diverso do comum, por exemplo, "Esse ho
mem é um touro". 

Alternativa "e" - Estrangeirismo, às 
vezes considerados barbarismo, é o uso de 
termos estrang'eiros, por exemplo, boate, 
menu etc. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O fato tem gerado pressão de demanda 
nos hospitais. Em consequência, ampliação 
de despesas decorrentes de atendimento 
médico e de internação. Os acidentes de 
trãnsito causam prejuízo anual de cerca de 
R$ 28 bilhões ao país - além das perdas irre
paráveis de vidas. A Gazeta (ES), "Editorial", 
4/1/2009 (com adaptações). 

07. (CESPE - Soldado PM da Polícia Mili
tar - ES/2009) Subentende-se a omissão dos 
termos "tem gerado" antes de "ampliação". 

Certo - Sim, essa omissão de termos já 
citados anteriormente é uma figura de cons
trução chamada zeugma. 

"O fato tem gerado pressão de demanda 
nos hospitais. Em consequência, (tem gera
do) ampliação de despesas ... " 

08. (CONUPE - Soldado PM da Polícia Mi
litar - PE/2009) Assinale a alternativa que 
apresenta a função predomina1te no frag
mento abaixo. 

Deus, ó Deus, onde estás que não res
pondes? 

Em que mundo, em que estrela tu te es
condes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te mandei meu grito, 

Que em balde desde então C::lrre o infini
to ... 

Onde estás, Senhor Deus? 

(Castro Alves) 

a) Função fática. 

b) Função apelativa. 

c) Função poética. 

d) Função referencial. 

e) Função metalinguística. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "t:" - Função 
~pelativ.9.. A mensagem do fraamento está 
facada no receptor e constitui-s~ de forma a 
chamar sua atenção. Usa a 2" pessoa do dis
curso (tu), usa vocativo. Essa função é a mais 
persuasiva de todas e centra-se no outro, ou 
seja, no interlocutor, 

Alternativa "a" - Não é função fática 
Essa função ocorre para pôr o veículo de co
municação em destaque, ou seja, destacar o 
meio pelo qual é enviada a mensagem, 

Alternativa "c" - Não é função poética, 
não está centrada na própria mensagem. A 
função poética é capaz de despertar prazer 
no leitor. 

Alternativa "d" - Não é função referen
cial. A função referencial destaca objetiva
mente o referente da mensagem. Ex.: Descri
ção de uma doença numa tese de doutorado. 

Alternativa "e" - Não é função metalin
guística Na função metalinguística a "lingua
gem fala da própria linguagem". Ex. os dicio
nários, as gramáticas. 
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TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O princípio de que o Estado ne
cessita de instrumentos para agir com 
rapidez em situações de emergência 
está inscrito no arcabouço jurídico 
brasileiro desde a primeira Constitui
ção, de 1824, dois anos após a Inde
pendência, ainda no Império. A figura 
do decreto-lei, sempre à disposição 
do Poder Executivo, ficou marcada 
no regime militar; quando a caneta 
dos generais foi acionada a torto e a 
direito, ao largo do Congresso, cujos 
poderes eram sufocados pela ditadu
ra. Com a redemocratização, sacra
mentada pela Constituição de 1988, 
sepultou-se o decreto-lei, mas não o 
seu espírito, reencarnado na medida 
provisória_ 

Não se discute a importância de o 
Poder Exe:::utivo contar com dispositi
vos legais que permitam ao governo 
baixar normas, sem o crivo imediato 
do Congresso, que preencham os re
quisitos do "relevância e urgência". O 
problema está na dosagem, que, se 
exagerada, como ocorre atualmente, 
sufoca o Poder Legislativo. 

O Globo, 19/3/2008 ( com adap
tações) 

09. (Cespe - Técnico Judiciário - TJ
-RJ/2008) A função da linguagem predomi
nante no texto é 

a) metalinguística. 

b) poética. 

c) expressiva. 

e) apelativa. 

e) referencial. 

Alternativa correta: letra "e" - A lin
guagem referencial, que é utilizado no texto, 
transmite uma informação objetiva, expõe da
dos da realidade de modo objetivo, não faz co
mentários, nem avaliação. Geralmente, o texto 
apresenta-se na terceira pessoa do singular ou 
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plural, pois transmite impessoalidade. A lin
guagem é denotativa, ou seja, não há possibili
dades de outra interpretação além da que está 
exposta.* 

Alternativa "a" - Refere-se à metalingua
gem, que é quando o emissor explica um códi
go usando o próprio código. Quando um poe
ma fala da própria ação de se fazer um poema, 
por exemplo. Veja: 

"Pegue um jornal 

Pegue a tesoura. 

Escolha no jornal um artigo do tamanho 
que você deseja dar a seu poema. 

Recorte o artigo." 

Esse trecho da poesia, intitulada "Para fazer 
um poema dadaísta" utiliza o código (poema) 
para explicar o próprio ato de fazer um poema.' 

Alternativa "b" - O objetivo do emissor 
é expressar seus sentimentos através de tex
tos que podem ser enfatizados por meio das 
formas das palavras, da sonoridade, do ritmo, 
além de elaborar novas possibilidades de com
binações dos signos linguísticos. É presente em 
textos literários, publicitários e em letras de mú
sica. Por exemplo: negócio/ego/ócio/cio/O. 

Na poesia, "Epitáfio para um banqueiro'~ 
José de Paulo Paes faz uma combinação de 
palavras que passa a ideia do dia a dia de um 
banqueiro, de acordo com o poeta. 2 

Alternativa "c" - O objetivo do emissor é 
transmitir suas emoções e anseios. A realidade 
é transmitida sob o ponto de vista do emissor; a 
mensagem é subjetiva e centrada no emitente 
e, portanto, apresenta-se na primeira pessoa. 
A pontuação (ponto de exclamação, interroga
ção e reticências) é uma característica da fun
ção emotivo, pois transmite a subjetividade da 
mensagem e reforça a entonação emotiva. Es
sa função é comum em poemas ou narrativas 
de teor dramático ou romântico. Por exemplo: 
"Porém meus olhos não perguntam nada.! O 
homem atrás do bigode é sério, simples e for
te.!Quase não conversa.lTem poucos, raros 

1. Fonte: http://www.brasilescola.com 

2. Fonte: http://www.brasilescola.com 
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amigos/o homem atrás dos óculos e do bigo

de." (Poema de sete faces, Carlos Orummond de 
Andrade)* 

Alternativa "d" - O objetivo é de influen

ciar; convencer o receptor de alguma coisa por 
meio de uma ordem (uso de vocativos), suges
tão, convite ou apelo (daí o nome da função). 
Os verbos costumam estar no imperativo (Com

pre! Faça!) ou conjugados na 20 ou 30 pessoa 
(Você não pode perder! Ele vai melhorar seu 
desempenho!). Esse tipo de função é muito co
mum em textos publicitários, em discursos polí
ticos ou de autoridade. Por exemplo: Não perca 
a chance de ir ao cinema pagando menos!' 

lO. (Cespe - Analista Judiciário - TJ
-RJ/2008) Há linguagem figurada no(s) 
trecho(s) 

I. "abrindo à flor do rosto dois grandes 
olhos azuis". 

il. "vaporosa e ideal como uma criação de 
Shakespeare" em A moça em questão de
ve ser vaporosa e ideal como uma criação 
de Shakespeare. 

111. "A sua fala deve ser um murmúrio de har-
pa eólia". 

Assinale a opção correta. 

a Apenas um dos itens está certo. 

b) Apenas os itens I e 11 estão certos. 

c) Apenas os itens I e 111 estão certos. 

d) Apenas os itens 11 e 111 estão certos. 

e) Todos os itens estão certos. 

Alternativa correta: letra "e" 

Nota dos autores: Que tal relembrar a 
teoria de linguagem figurada? 

Linguagem figurada ou figuras de lin
guagem são fugas, desvios das normas con
vencionais, não se encontram em. padrões 
normais de comunicação. Tudo isso para 
se conseguir maior elegância ou ênfase na 

3. Fonte: http://www.brasilescola.com 

expressão. Vejamos as expressões que tra
zem a teoria à tona: 

I. flor do rosto; 

11. moça vaporosa; 

111. a fala ser um murmúrio de harpa eó
lia. 

11. (Cespe - Analista Judiciário - TJ
-RJ/2008) 

Nasce o sol, e não dura mais que um dia. 

Depois da luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura 

Em contínuas tristezas a alegria. 

Gregório de Matos Guerra. Obra poética 
de Gregório de Matos. 

Rio de Janeiro: Record, 2.' ed. 1990. 

Assinale a opção que apresenta a figura 
de linguagem predominante no trecho 
do poema acima. 

a) sinestesia 

. b) comparação 

c) antítese 

d) eufemismo 

e) hipérbole 

Alternativa correta: letra "c" - Antítese: 
figura de pensamento, e consiste na aproxi
mação de termos contrários (opostos). Na 
poesia: luz x noite escura; triste x formosura; 
tristeza x alegria. 

Mternativa na" - Sinestesia: é a relação 
de planos sensoriais diferentes. O termo é 
usado para descrever uma figura de lingua
gem e uma série de fenômenos provocados 
por uma condição neurológica. Exemplo: o 
gosto com o cheiro, ou a visão com o olfato. 

Alternativa "b" - Comparação: é uma 
figura de linguagem usada para confrontar 
qualidades ou ações de elementos. A rela
ção entre esses elementos pode formar urna 
comparação simples ou uma comparação 
por símile. Exemplo: ela canta como um rou
xinol o amor queima como fogo. 
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Alternativa "d" - Eufemismo: figura de 
linguagem - mais precisamente, figura de 
pensamento - que consiste no emprego 
de palavras, expressões ou circunlóquios 
(rodeios de palavras) em lugar de formas 
linguísticas cujo significado é considerado 
indecoroso, desagradável ou ameaçador e 
dessa maneira são evitadas em certo meio 
social. Exemplo: usa-se doente dos pulmões 
no lugar de "tuberculoso"; mal de Hansen, 
em vez de "lepra"; deficiente visual, ~m lu
gar de "cego"; Para "câncer", há várias ex
pressões, como moléstia pertinaz, mal cruel 
e prolongado, doença ruim, aquela doença 
e outras. 

Alternativa "e" - Hipérbole é a figura de 
linguagem que ocorre quando há exagero 
intencional numa ideia expressa, de modo a 
acentuar de forma dramática aquilo que se 
quer dizer, transmitindo uma imagem am
pliada do real. Exemplo: Ele MORREU de rir 
da piada que contei. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Domício da Gama 

Não sei se já aí chegaram notícias 

da Reforma Orthogrdphica ... (Aí dei

xo, nestes maiúsculos e nestes h h, o 
meu espanto e a minha intransigên

cia etimológica!). Realmente, depois 

de tantos anos de alarmante silêncio, 

a Academia fez uma coisa assom

brosa: trabalhou! Trabalhou deveras 

durante umas três dúzias de quintas

-feiras agitadas - e, ao cabo, eXReliu 
a sua obra estranhamente mutilada, 

e Renso que abortícia. Há ali coisas 

inviáveis: a exclusão sistemática do 

y, tão expressivo na sua forma de ân

cora a ligar-nos com a civilização an

tiga, e a eliminação completa do k, o 
hierático k. 

Como poderei eu, rude engenhei

ro, entender o quilômetro sem o k, 2... 
~'!)J?~ com as suas duos 
pernas de infatigável caminhante, 

a dominar distâncias? Mas decretou 

a enormidade; e terei, doravante, de 

submeter-me aos ditames dos mes

tres. 

;>70 

Trecho de carta de Euclides da 

Cunha para Domício da Gama. In: 

Renato Lemos (Org.). Bem traçadas 

linhas: a história do Brasil em cartas 

pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 

2004, p. 223. 

12. (Cespe - Analista Judiciário - TJ
-RJ/2008) Assinale a opção que não apre

senta exemplo de emprego de linguagem 

figurada no texto. 

a) "expeliu a sua obra" 

b) "penso que abortícia" 

c) "exclusão sistemática" 

d) "o empertigado k" 

e) "infatigável caminhante" 

. COMENTÁRIOS· 

Alternativa correta: letra "c" - Sentido 

denotativo, real. Exclusão: ato de excluir-se; 
sistemática: inflexível, radical. 

Vejamos os empregos conotativos nas 

alternativas da questão, isto é, os sentidos 

figurados. 

Alternativa "a" - Expelir: conotação, por 

se tratar de obra. 

Alternativa "b" - Abortícia: conotação. 

Alternativa "d" - Empertigado: conota

ção. 

Alternativa "e" - Infatigável: conotação. 

13. (PM-RJ - Soldado PM da Policia Mili
tar - RJ/2008) Encontra-se um exemplo de 

antítese - figura de linguagem que apresenta 
oposição de ideias - na seguinte opção: 

a) "Luz, quero luz. ! Sei que além das corti
nas! São palcos azuis ... " (Chico Buarque) 
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b) "Dia ímpar tem chocolate! Dia par eu vivo 
de brisa/ Dia útil ele me bate! Dia santo 
ele me alisa ... " (Chico Buarque) 

c) "Vivia a te buscar! Porque pensando em 
ti! Corria contra o tempo ... " (Chico Buar
que) 

d) "Vida, minha vida/ Olha o que é que eu 
fiz! Verti minha vida! Nos cantos, na 
pia ... " (Chico Buarque) 

e) "Como num romance! O homem dos 
meus sonhos! Me apareceu no dan
cing ... " (Chico Buarque) 

C()MENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Consti
tui exemplos de antítese "Dia ímRar" ... / "Dia 
~" ... / ".Q.@Jlli!" ... / "Dia santo"... . -

Alternativa "a" - Nesta opção ocorre 
metáfora. 

Alternativa "c" - Correr contra o tempo, 
também metáfora. 

Alternativa "d" - Aqui ocorre metáfora. 

Alternativa "e" - A figura nesta opção é 
sinestesia 

14. (ACAFE - Soldado PM da Polícia Militar 
- SC/2008) Assinale a alternativa que apre
senta metáfora. 

a) Ele já se casou mil vezes. 

b) Há 10 anos atrás, as separações não- con
sensuais representavam 17% das ocor
rências. 

c) Para algumas pessoas, o casamento é co
mo uma prisão. 

d) Para algumas pessoas, o divórcio é um 
inferno. 

COMENTÁR~OS 

Alternativa correta: letra "d" - Em "Pa
ra algumas pessoas, o divórcio é um inferno" 
ocorre metáfora que é~nça da signifi~ 
cação comum de um termo. 

Alternativa "a" - Em "Ele já se casou mil 
~" ocorre hipérbole que é uma afirmação 
com efeito exagerado. 

Alternativa "b" - A frase "Há 10 anos 
atrás, as separações não- consensuais ( ... )." 
apresenta pleonasmo que consiste no em
prego de termos redundantes. Se "há 10 
~", só pode ser "atrás". o termo "atrás" é 
redundante. --

Alternativa "c" - Em 'Para algumas pes
soas, o casamento é como uma prisão" há 
uma armadilha, parece metáfora, mas não é. 
É comparação, porque os termos "casamen
to" e "prisão" estão unidos por conjunção, 
como. 



PARTE VII 

TERPREr-rA 
pJ 

D TE TO 
~ Capítulo 1 • Interpretação de texto 



I 
I 
I 

1 

CAPÍTULO 1 

I TERPRETAÇAü 
DE TEXTO 

SUMÁRIO 

I. Introduçáo • 2. Tipologia textual· 3. Gêneros textuais· 3.1. Gêneros literários· 3.2. Gêneros 
dramáticos· 3.3. Gêneros líricos· 4. Dicas para interpretar· 5. Questões comentadas de concursos 

1. INTRODUÇÃO 
Teoria aprofundada mais 785 questões separadas por níveis (fácil, médio e difícil) e por 

bancas está disponível no livro INTERPRETAÇÃO DE TEXTO para CONCURSOS - Editora 
JusPodivm. 

A maioria dos candidatos possui dificuldade ao interpretar texto. Por quê? Simplesmente 
porque você não está habituado a ler. Para se criar o gosto pela leitura e eliminar a palavra me
do, comece a ler revistas e jornais; assim, estará se preparando para duas matérias ao mesmo 
tempo: português e atualidades. Leia um texto, feche a revista e tente resumi-lo mentalmente. 
Analise: para que o autor escreveu? Qual o objetivo? Qual o tema (assunto) do texto? Note que 
o tema se repete na introdução (primeiro parágrafo) é na conclusão (último parágrafo). 

Para obter domínio sobre a leitura, precisamos aprofundar, ou melhor, esc:arecer alguns 
importantes tópicos. Vamos a eles: 

É um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e trans-

Texto 
mitem uma mensagem. É qualquer obra escrita em versão original e que constitui 
um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão 
superior à frase. 

É a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. É o conjunto 
Contexto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir- lugar e tempo, 

cultura do emissor e do receptor, etc. - e que permitem sua correta compreensão. 

Intertexto 
Os textos podem apresentar referências diretas ou indiretas a outros autores através de 
citações. É um texto dentro de outro texto. 

A primeira leitura deve ser feita cuidadosamente por ser o primeiro contato com o 
texto, extraindo-se informações e se preparando para a leitura interpretativa. Sublinhe 
palavras-chave e ideias importantes; encontre a ideia central de cada parágrafo. 

Interpretação 
° segundo nível de leitura concentra-se nas perguntas e opções de respostas. Atente-
-se às palavras NÃO, EXCETO, RESPECTIVAMENTE, INCORRETO, SEMPRE, TODOS, NUNCA 

de texto etc, pois fazem diferença na escolha adequada. Retorne ao texto sempre que necessá-
rio. Leia a frase anterior e posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor. 
A banca nos oferece um texto completo e, nas questões, extrai uma part~ do texto para 
pedie a análise. ° segredo é voltar ao texto e ler as ínformações anteriores e posteriores 
à parte mencionada. Se fosse para analisar apenas o trecho, não haveria motivo para 
mencionar o texto completo. Aqui mora o grande segredo. 
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2. TIPOLOGIA TEXTUAL 

Modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, 
que ocorreu num determinado tempo e lugar, envol
vendo certos personagens. 

Refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de 
anterioridade e posterioridade. 

O tempo verbal predominante é o passado. 

Um texto em que se faz um retrato por escrito de um 
lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de 
palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, 
pela sua função caracterizadora. 

Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever 
sensações ou sentimentos. Não há relação de anterio
ridade e posterioridade. Significa "criar" com palavras a 
imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição mi
nuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se 
Pega. É um tipo textual que se agrega facilmente aos 
outros tipos em diversos gêneros textuais. 

Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um 
assunto, discorrer sobre ele. Dependendo do objetivo 
do autor, pode ter caráter expositivo ou argumentativo. 

Dissertação-Exposição: Apresenta um saber já cons
truído e legitimado, ou um saber teórico. Apresenta in
formações sobre assuntos, expõe, reflete, explica e ava
lia ideias de modo objetivo. O texto expositivo apenas 
expõe ideias sobre um determinado assunto. A intenção 
é informar, esclarecer. 

Dissertação-Argumentação: Um texto dissertativo
-argumentativo faz a defesa de ideias ou um ponto de 
vista do autor. O texto, além de explicar, também per
suade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. 
Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. Geral
mente utiliza linguagem denotativa. 

Dialogal/ Conversacional 

Injunção/lnstrucional 

Predição 
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Conto, fábula, cronlca, ro
mance, novela, depoimento, 
piada, relato etc. 

Cardápio, folheto turístico, 
anúncio classificado etc. 

Aula, resumo, textos cien
tíficos, enciclopédia, textos 
expositivos de revistas e jor
nais, etc. 

Sermão, ensaio, monogra
fia, dissertação, tese, ensaio, 
manifesto, crítica, editorial 
de jornais e revistas. 

Entrevista, conversa telefõ
nica, chat etc. 

Ordens; pedidos; súplica; 
desejo; manuais e instru
ções para montagem ou uso 
de aparelhos e instrumen
tos; textos com regras de 
comportamento; textos de 
orientação; receitas, cartões 
com votos e desejos. 

Previsões astrológicas, pre
visões meteorológicas, pre
visões escatológicas/apoca
lípticas. 
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3. GÊNEROS TEXTUAIS 
Os Gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam orais ou 

escritos. Essas estruturas são muito parecidas, com características comuns, procuram atin
gir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. São variadas 
formas de linguagem que circulam na sociedade, formais ou informais. Cada gênero textual 
tem seu estilo próprio, podendo ser identificado e diferenciado dos demais através de suas 

características. 

Possui características narrativas: o fato ocorrido que se deu em um deter
minado momento e em um determinado lugar, envolvendo determinadas 
personagens. Características do lugar, bem como dos personagens envol
vidos são, muitas vezes, minuciosamente descritos. 

Gênero textual jornalístico de caráter dissertativo-expositivo. A reportagem 
tem, por objetivo, informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, 
com linguagem direta. 

Gênero dissertativo-argumentativo e possui linguagem pessoal e leve. 

Gênero textual dissertativo-expositivo. Há o intuito de propagar 
informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor 
apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as 
emoções e a sensibilidade do mesmo. 

Gênero textual descritivo, dissertativo-expositivo e injuntivo. Fornece as 
informações necessárias para o correto uso do medicamento. 

Gênero textual descritivo e injuntivo. Objetivo: informar a fórmula para 
preparar tal comida, descrevendo os ingredientes e o preparo destes, com 
verbos no imperativo, dado o sentido de ordem, para que o leitor siga cor
retamente as instruções. 

Gênero textual dissertativo-argumentativo. Expressa o posicionamento 
da empresa sobre determinado assunto, sem a obrigação da presença da 
objetividade. 

Gênero injuntivo. É um guia que tem por finalidade explicar ao leitor, passo 
a passo e de maneira simplificad~, como fazer algo. 

Gênero textual dialogal e dissertativo-expositivo. Representado pela con
versação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e o(s} entrevistado(s}, 
para obter informações sobre ou do entrevistado ou de algum outro as

sunto. 

Gênero narrativo. Consiste em enredos contados em pequenos quadros 
através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie 
de conversação. 

Gênero textual narrativo onde se faz uma espécie de ilustração cõmica, 
através de caricaturas, com o objetivo de realizar uma sátira, crítica ou 
comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria. 
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3.1 Gêneros literários 

Gênero' . 
. Narrativ~ 

Na Antiguidade Clássica: épico, lírico e dramático." 

t.pico passou a ser considerado apenas uma variante do gênero literário narrativo, de
vido ao surgimento de concepções de prosa com características diferentes: o romance, 
a novela, o conto, a crônica, a fábula. Todas as obras narrativas possuem elementos 
estruturais e estilísticos em comum e devem responder a questionamentos, como: 
quem? o que? quando? onde? por quê? 

Épico (ou 
Epopeia) 

Romance 

Novela 

Conto 

Fábula 

Crônica 

Crônica 
narrativo
-descritiva 

Ensaio 

Textos épicos são longos e narram histórias de um povo ou de uma 
nação, envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heroicos, etc. 
Apresentapi um tom de exaltação, valorização de seus heróis e seus 
feitos. 

10 um texto completo, com tempo, espaço e personagens bem defi
nidos e de caráter mais verossímil. Conta as façanhas de um herói, 
mas principalmente uma história de amor vivida por ele e uma mu
lher, muitas vezes, "proibida" para ele. Apesar dos obstáculos que o 
separam, o casal vive sua paixão proibida, física, adúltera, pecami
nosa e, por isso, costuma ser punido no final. 10 o tipo de narrativa 
mais comum na Idade Média. 

Texto caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do 
romance e a brevidade do conto. O Alienista, de Machado de Assis, 
e A Metamorfose, de Kafka são exemplos. 

Texto narrativo br\!ve, e de ficção, geralmente em prosa, que conta 
situações rotineiras, anedotas e até folclores (conto popular). Carac
teriza-se por personagens previamente retratados. 

Texto de caráter fantástico que busca ser inverossímil. As persona
gens principais são não humanos e a finalidade é transmitir alguma 
lição de moral. 

Narrativa informal, breve, ligada à vida cotidiana, com linguagem 
coloquial. Pode ter um tom humorístico ou um toque de crítica in
direta. 

Há alternância entre os momentos narrativos e manifestos descri
tivos. 

Texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expon
do ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo 
tema. É menos formal e mais flexível que o tratado. Há defesa de um 
ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema sem que se paute 
em formalidades. 

3.2 Gêneros dramáticos 

Por serem pouco exigidos em concursos, apenas citaremos os tipos: tragédia, farsa, comé
dia, tragicomédia e poesia de cordel. 

3.3 Gêneros líricos 

Outro tópico pouco pedido. São eles: elegia, epitalâmia, ode, idílio, sátira, acalanto, acrós
tico, balada, canção, gazal, haicai, soneto, vilancete. 

.'1 
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4. DICAS PARA INTERPRETAR 

As dicas abaixo devem ser seguidas para treinar, para exercitar nas questões de concur
sos inseridas no tópico seguinte. Treine para que, no dia da prova, consiga não perder muito 
tempo. 

1 Ler todo o texto: tenha uma visão geral do assunto; 

2 se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura; 

3 ler, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos duas vezes; 

4 inferir (concluir ou deduzir a partir de exame dos fatos e de raciodnio); 
~-

5 voltar ao texto tantas quantas vezes precisar; 

6 não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor; 

7 fragmentar o texto (parágrafos, partes) para melhor compreensão; 

8 verificar, com atenção e cuidado, o enunciado de cada questão; 

9 o autor defende ideias e você deve percebê-Ias; 

5. QUESTÓES COMENTADAS DE CONCURSOS 
Hora de exercitar! Só assim será possível 

acertar as questões da próxima prova. Se er
rar, vá aos comentários, já que todas as alter
nativas estão comentadas. 

DICA para interpretar: leia parágrafo 
por parágrafo e sublinhe (ou destaque) as 
ideias principais ou as palavras-chave. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Utopias e distopias 

Todas as utopias imaginadas 
até hoje acabaram em distopias, ou 
tinham na sua origem um defeito 
que as condenava. A primeira, que 
deu nome às várias fantasias de um 
mundo perfeito que viriam depois, foi 
inventada por sir Thomas Morus em 
7576. Dizem que ele se inspirou nas 
descobertas recentes do Novo Mun
do, e mais especificamente do Brasil, 
para descrever sua sociedade ideal, 
que significaria um renascimento pa
ra a humanidade, livre dos vícios do 

mundo antigo. Na Utopia de Morus 
o direito à educação e à saúde seria 

universal, a diversidade religiosa se
ria tolerada e a propriedade privada, 
proibida. O governo seria exercido 
por um príncipe eleito, que poderia 
ser substituído se mostrasse alguma 
tendência para a tirania, e as leis se
riam tão simples que dispensariam 
a existência de advogados. Mas pa
ra que tudo isso funcionasse Morus 
prescrevia dois escravos para cada 
família, recrutados entre criminosos 
e prisioneiros de guerra. Além disso, 
o príncipe deveria ser sempre homem 
e as mulheres tinham menos direitos 
que os homens. Morus tirou o nome 
da sua sociedade perfeita da palavra 
grega para "Iugar nenhum~ o que de 
saída já significava que ela só poderia 
existir mesmo na sua imaginação. 

Platão imaginou uma república 
idílica em que os governantes seriam 
filósofos, ou os filósofos governan
tes. Nem ele nem os outros filósofos 
gregos da sua época se importavam 
muito com o fato de viverem numa 
sociedade escravocrata. Em "Candi
de", Voltaire colocou sua sociedade 



r INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO 

DUDA NOGUEIRA 

ideal, on-:fe havia muitas escolas mas 
nenhuma prisão, em EI Dorado, mas 
"Candid€" é menos uma visão de um 
mundo perfeito do que uma sátira da 
ingenuidade humana. Marx e Engels 

e outros pensadores previram um 
futuro redentor em gue a emanci
pação da classe trabalhadora tra
ria igualdade e justiça para todos. O 
sonho a:abou no totalitarismo so
viético e na sua demolição. Até John 
Lennon, na canção "Imagine'; propôs 
sua utopia, na qual não haveria, en
tre outros atrasos, violência e religião. 
Ele mesmo foi vítima da violência, 
enquanto no mundo todo e cada vez 
mais as pessoas se entregam a religi
ões e se matam por elas. 

Quando surgiu e se popularizou 2-
automóvel anunciou-se uma utopia 
possível. No futuro previsto os carros 
ofereceri:Jm transporte rápido e lazer 
inédito em estradas magnetizadas 
para gu;á-Ios mesmo sem motoris
ta. Isso s~ os carros não voassem, ou 
se não r.ouvesse um helicóptero em 
cada garagem. Nada disso aconte
ceu. Foi outra utopia que pifou. Hoje 
vivemos em meio à sua negação, em 
engarraf:Jmentos intermináveis, em 
chacinas nas estradas e num caos que 
só aumenta, sem solução à vista. Mais 
uma vez, deu distopia. 

(Veríssimo, Luiz Fernando. O Glo
bo,22/1212073) 

01. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) O dicionário de Antonio Houaiss de
fine "distopia" como "qualquer representação 
ou descrição de uma organização social carac

terizada por condições de vida insuportáveis': 

No texto são citados cinco exemplos de 
utopias: 

I. a utopia de Tomas Morus; 

11. a república idílica de Platão; 

111. a sociedade ideal do "Candide"; 
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IV. a redenção da classe trabalhadora de 
Marx e Engels; 

V. a utopia possível do automóvel. 

As utopias que podem ser consideradas 
distopias são: 

a) apenas as citadas em I e 11. 

b) apenas as citadas em 11 e 111. 

c) apenas as citadas em 111 e IV. 

d) apenas as citadas em IV e V. 

e) apenas as citadas em I e 111. 

COMENTÁRIOS 

O tempo, na prova, é muito curto, por 
isso é necessário trabalhar com dicas para 
não precisar reler o texto. Lembre-se de que 
interpretar é objetivo, ou seja, a opinião do 
leitor nada importa. A resposta correta é dire
cionada ao que o autor escreveu e não àquilo 
que o leitor achou ou acha sobre o assunto. 

Questão fácil, pois bastava voltar ao tex-
to. 

GABARITO:D 

I. Não é distopia, pois o direito à educa
ção e à saúde seria universal, a diversidade 
religiosa seria tolerada e a propriedade pri
vada, proibida. 

11. Não pode ser considerada como dis
topia: os governantes seriam filósofos, ou os 
filósofos governantes. 

111. Não é distopia, já que havia muitas 
escolas mas nenhuma prisão, em EI Dorado, 
mas "Candide" é menos uma visão de um 
mundo perfeito do que uma sátira da inge
nuidade humana. 

IV. A DISTOPIA é exemplificada com a 
morte de Lennon: Marx e Engels e outros 
pensadores previram um futuro redentor 
em que a emancipação da classe trabalha
dora traria igualdade e justiça para todos. O 
sonho acabou no totalitarismo soviético e 
na sua demolição. Até John Lennon, na can
ção "Imagine", propôs sua utopia, na qual 
não haveria, entre outros atrasos, violência 
e religião. Ele mesmo foi vítima da violência, 
enquanto no mundo todo e cada vez mais as 

I 
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pessoas se entregam a religiões e se matam 

por elas. 

V. DISTOPIA, pois a utopia deu errado: 

Foi outrq utopia que pifou. Hoje vivemos em 
meio à sua negação, em engarrafamentos in
termináveis, em chacinas nas estradas e num 
caos que só aumenta, sem solução à vista. 

Mais uma vez, deu distopia. 

02. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
d02014) Segundo o texto, as utopias 

a) só tinham sentido nas antigas socieda

des. 

b) estão fadadas ao fracasso. 

c) faziam parte da mitologia e não da reali

dade. 

d) perturbam a visão da realidade. 

e) fazem os homens esquecer seus proble

mas. 

COMENTÁiuos 

Questão fácil, pois bastava voltar ao ini

cio do texto. 

GABARITO:B 

- No texto: Todas as utopias imaginadas 
até hoje acabaram em distopias, ou tinham na 
sua origem um defeito que as condenava. 

Alternativa "a" - Nem nas sociedades 

antigas tinham sentido. 

Alternativa "c" - Não faziam parte ape

nas da mitologia. 

Alternativa "d" - Não se pode afirmar, já 
que não foi citado no texto. 

Alternativa "e" - Na verdade, acarretam 

mais problemas. 

03. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
d02014) Um texto é uma estrutura cheia 
de compromissos. Assim, por exemplo, ao 
escrever "A primeira (utopia), ,que deu nome 
às várias fantasias de um mundo perfeito ... ", o 
autor se compromete em 

a) mostrar que a primeira citada é a mais im

portante. 

b) citar, na progressão, outras utopias. 

c) indicar a razão de essa utopia ter dado 

nome às demais. 

d) definir o que seja uma "utopia". 

e) justificar a procura de um mundo perfei

to. 

Questão muito tranquila. Nível fácil. 

GABARITO:B 

_ Se inicia enumerando, é óbvio que irá 

citar, na progressão, as outras utopias. Con
ferindo: A primeira, que deu nome às vá

rias fantasias de um mundo perfeito; Platão 
imaginou uma república idílica em que os 
governantes seriam filósofos, ou os filósofos 
governantes; em "Candide", Voltaire colocou 
sua sociedade ideal; Marx e Engels e outros 
pensadores previram um futuro redentor em 
que a emancipação da classe trabalhadora; o 
automóvel anunciou-se uma utopia possível. 

Alternativa "a" - Nada indica de impor-

, tância. 

Alternativa "c" - Não há relação com as 

demais utopias. 

Alternativa "d" - Não define utopia atra

vés da enumeração, apenas exemplifica, cita. 

Alternativa "e" - Não há justificativa. 

04. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) "Nem ele nem os outros filósofos gre
gos da sua época se importavam muito com o 
fato je viverem numa sociedade escravocrata". 

Esse segmento mostra que 

a) alguns conceitos de valor mudam com o 

tempo. 

b) os filósofos gregos eram socialmente ir

responsáveis. 

c) a filosofia é uma área de conhecimento 

imperfeita. 

d) a escravidão sempre foi vista como um 

mal. 

e) a elite grega era egoísta e defensora de 

seus privilégios. 
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COMENTXRIo~:~~:Y;I(~~~fE~@J 
Questão de nível médio. 

GABARITO: A 

Dica: Nem ele nem os outros filósofos 
gregos da sua época + verbo no pretérito 

imperfeito (importavam). 

Alternativa "b" - Afirmação absurda. 

Alternativa "c" - Não, nunca, jamais. A 

filosofia é perfeita. .-

Alternativa "d" - Nem ele (Platão) nem 
os outros filósofos gregos da sua época se 
importavam muito com o fato de viverem 
numa sociedade escravocrata. Isso não signi
fica que a escravidão era vista como um mal. 

Alternativa "e" - Não se pode afirmar. 

05. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) "Em '(andide', Voltaire colocou sua 
sociedade ideal, onde havia muitas escolas 
mas nenhuma prisão, em ElDorado, mas '(an
dide' é menos uma visão de um mundo eerfeito 
~~q~i~ÚI11.a·.s~t!;;i_·~iii;9iD~Ci~T;;d;·h~mana". 

O segmento sublinhado nos informa que, 
segundo o autor, a obra "(andide" é 

a) acima de tudo, uma visão do mundo per

feito. 

b) acima de ser uma sátira da ingenuidade 
humana, é a visão de um mundo ideal. 

c) :i igualmente uma visão de um mundo 
ideal e uma sátira à ingenuidade huma

na. 

d) é mais uma sátira da ingenuidade huma
na e menos uma visão de um mundo ide

al. 

e) além de ser uma visão de um mundo utó
pico, o livro traz, em segundo plano, uma 
sátira da ingenuidade humana. 

COMENTÁRIOS 
Questão de nível fácil. 

GABARITO:D 

Basta inverter as informações e deduzir 
que se é menos uma visão de um mundo 

perfeito, só pode ser mais uma sátira da 
ingenuidade humana. 

Alternativa "a" - Menos uma visão de 

um mundo perfeito. 

Alternativa "b" - A importância está na 
ordem inversa. 

Alternativa "c" - Não é igual. 

Alternativa "e" - A sátira está em primei

ro plano. 

06. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) A utopia de Marx e Engels é sobre
tudo pertinente aos espaços 

a) filosófico e religioso 

b) religioso e ético 

c) ético e econômico 

d) econômico e político 

e) político e filosófico 

Exige conhecimento de mundo, cultural 
e isso é obrigação de todo concurseiro, não 

acha? 

Pelo contexto, daria para chegar à res-

posta. 

TEORIA: Interpretação (página). 

GABARlTO:D 

- As teorias de Marx e Engels eram em 
torno da sociedade, economia e política. 

Marx: As teorias de Marx sobre a socie
dade, a economia e a política - conhecidas 
coletivamente como marxismo - afirmam que 
as sociedades humanas progridem através da 
luta de classes: um conflito entre a classe bur
guesa que controla a produção e um proleta
riado que fornece a mão de obra para a produ
ção. Ele chamou o capitalismo de "a ~itadura 
da burguesia", acreditando que seja executa
da pelas classes ricas para seu próprio benefí
cio, Marx previu que, assim como os sistemas 
socioeconômicos anteriores, o capitalismo 
produziria tensões internas que conduziriam à 
sua autodestruição e substituição por um no
vo sistema: o socià1ismo. Ele argumentou que 

, I 
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uma sociedade socialista seria governada pela 
classe trabalhadora a qual ele chamou de "di
tadura do proletariado", o "estado dos traba
lhadores" ou "democracia dos trabalhadores", 
Marx acreditava que o socialismo viria a dar 
origem a uma apátrida, uma sociedade sem 
classes chamada de comunismo, Junto com a 
crença na inevitabilidade do socialismo e do 
comunismo, Marx lutou ativamente para a im
plementação do primeiro, argumentando que 
os teóricos sociais e pessoas economicamente 
carentes devem realizar uma ação revolucio
nária organizada para derrubar o capitalismo 
e trazer a mudança socioeconômica. 

Engels: foi um teórico revolucionário 

~ que junto com Karl Marx fundou o 
chamado socialismo científico ou marxismo. 
Ele foi coautor de diversas obras com Marx, 
sendo que a mais conhecida é o Manifesto 
Comunista. Também ajudou a publicar, após 
a morte de Marx, os dois últimos volumes de 
O Capital, principal obra de seu amigo e co
laborador. 

Alternativa "a" - Religioso seria piada; 
filosófico também não. 

Alternativa "b" - Não religioso nem so
bre ética. 

Alternativa "c" - Não em relação à ética, 

Alternativa "e" - Não filosófico. 

07. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) "Até John Lennon, na canção 'Ima
gine: propôs sua utopia, na qual não haveria, 
entre outros atrasos, violência e religião". 

Infere-se desse segmento do texto que 

a) John Lennon não deveria ter escrito a 
canção citada. 

b) a canção citada não seria, de fato, uma 
utopia. 

c) a religião seria um atraso. 

d) a violência deveria fazer parte de um 
mundo ideal. 

e) a canção aceitaria a violência como fato 
normal. 

Nível fácil. 

GABARITO: C 

- A informação deixa claro que a vio
lência e a religião são atrasos. A evidência é 
pela intercalação da expressão entre outros 
atrasos. 

Alternativa "a" - Afirma-se que até ele 
propôs uma utopia, mas não que não deveria 
ter composto, 

Alternativa "b" - A canção é uma utopia. 

Alternativa "d" - Pelo contrário, em um 
mundo ideal não pode haver violência. 

Alternativa "elA violência é um atraso. 

08. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) "Até John Lennon, na canção 'Ima
gine', propôs sua utopia, na qual não haveria, 
entre outras atrasos, violência e religião. Ele 
mesmo foi vítima da violência, enquanto no 
mundo toda e cada vez mais as pessoas se en
tregam a religiões e se matam por elas". 

A marca da religião destacada nesse seg
mento do texto é 

a) a violência. 

b) a coerência. 

c) a universalização. 

d) a contradição. 

e) a devoção. 

COMENTÁRIOS 
Nível fácil. 

GABARlTO:D 

- Há três dados importantes menciona
dos no texto: 1. Lennon propôs uma utopia: 
não haver violência e religião; 2. A violência e 
a religião foram consideradas como atrasos; 
3. Ele mesmo foi vítima de violência e as pes
soas se matavam pelas religiões. Assim, che
gamos à conclusão de que houve contradi
ção: John Lennon pregava o fim da violência 
e da religião, mas foi morto em um ato cruel 
de violência pelas pessoas que tinham reli
gião e matavam por elas. 
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Alternativa "a" - As pessoas que tinham 
religião se matavam por elas. 

Alternativa "b" - Há incoerência e não 
coerência. Como quem acredita em Deus e é 
devoto pratica homicídio? 

Alternativa "c" - Universalização é ge
neralizar, tonar único e não é uma marca da 
religião. 

Alternativa "d" - Devoção é observância 
de práticas religiosas; culto prestado a Deus 
e aos santos; dedicação íntima; afeto; objeto 
de especial veneração. Essa não foi a marca 
deixada no texto. 

Analise ô charge a seguir e responda às 
questões. 

09. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) Assinale a alternativa que estabele
ce uma relação entre a charge e o texto de 
Veríssimo. 

a) A crítíca ao atraso do país. 

b) A utopia vendida pelo governo no cartaz. 

c) A utopia infantil de um passeío à Dis
neylândia. 

d) A presença da violência social no cotidia
no. 

e) A ausência de expectativa dos brasileiros. 

Nível fácil. 

GABARITO:B 
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- Bem, o tema do texto de Veríssimo é a 
utopia e na charge, fica evidente que um pIa
no sem miséria para o Brasil é algo impossível 
de acontecer. Como mencionado, a questão 
é fácil. 

Alternativa "a" - A crítica ao atraso do 
país não possui relação com os dois textos. 

Alternativa "c" - Um passeio à Dis
neylãndia não é utopia. 

Alternativa "d" - Não cita violência so
cial na charge. 

Alternativa "e" - A ausência de expecta
tiva dos brasileiros não foi mencionada. 

10. (FGV I CGE-MA I Auditor do Esta
do2014) Considerando-se o cartaz, é correto 
afirmar que a distopia está 

a) na expressão "Brasil sem miséria". 

b) na hipocrisia das palavras do cartaz. 

c) nas figuras miseráveis dos personagens. 

d) na propaganda excessiva do governo. 

e) nas palavras do menino. 

Nível fácil. 

GABARITO: C 

- Se distopia é qualquer representação 
ou descrição de uma organização social ca
racterizada por condições de vida insupor
táveis, óbvio que um exemplo é a figura das 
personagens. 

Alternativa "a" - "Brasil sem miséria" é 
uma utopia. 

Alternativa "b" - Não é distopia a hipocri
sia do cartaz. 

Alternativa "d" - De onde tiraram a pa
lavra 'excessiva'? 

Alternativa "e" - As palavras do menino 
indicam utopia. 
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TEXTO PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÕES 

Da utilidade dos prefácios 

Li outro dia em algum lugar que 

os prefácios são textos inúteis, já que 
em 100% dos casos o prefaciador é 
convocado com o compromisso ex
clusivo de falar bem do autor e da 
obra em questão. Garantido o tom 
elogioso, o prefácio ainda aponta 
características evidentes do texto que 
virá, que o leitor poderia ter muito 
prazer em descobrir sozinho. Nos ca
sos mais graves, o prefácio adianta 
elementos da história a ser narrada 
(quando se trata de ficção), ou ante
cipa estrofes inteiras (quando poesia), 
ou elenca os argumentos de base a 
serem desenvolvidos (quando estu
dos ou ensaios). Quer dizer: mais do 
que inútil, o prefácio seria um estra

ga-prazeres. 

Pois vou na contramão dessa crí

tica mal-humorada aos prefácios e 
prefacia dores, embora concorde que 
muitas vezes ela proceda - o que não 
justifica a generalização devastado
ra. Meu argumento é simples e pes
soal: em muitos livros que li, a melhor 
coisa era o prefácio - fosse pelo estilo 
do prefaciador, muito melhor do que 

o do autor da obra, fosse pela consis
tência das ideias defendidas, muito 
mais sólidas do que as expostas no 

texto principal. Há casos célebres de 
bibliografias que indicam apenas o 
prefácio de uma obra, ficando claro 
que o restante é desnecessário. E nin
guém controla a possibilidade, por 
exemplo, de o prefaciador ser muito 

mais espirituoso e inteligente do que 
o amigo cujo texto ele apresenta. Mas 
como argumento final vou glosar 
uma observação de Machado de As
sis: quando o prefácio e o texto princi
pal são ruins, o primeiro sempre terá 
sobre o segundo a vantagem de ser 

bem mais curto_ 

Há muito tempo me deparei com 
o prefácio que um grande poeta, dos 
maiores do Brasil, escreveu para um 
livrinho de poemas bem fraquinhos 
de uma jovem, linda e famosa mode
lo. Pois o velho poeta tratava a moça 
como se fosse uma Cecília Meireles 
(que, aliás, além de grande escritora 
era também linda). Não havia dúvida: 

o poeta, embevecido, estava mesmo 
era prefaciando o poder de sedução 
da jovem, linda e nada talentosa 
poetisa. Mas ele conseguiu inventar 
tantas qualidades para os poemas da 
moça que o prefácio acabou sendo, 
sozinho, mais uma prova da imagi
nação de um grande gênio poético. 

(Aderbal Siqueira Justo, inédito) 

11. (TRT 16 - Analista Judiciário- Área Ad
ministrativa/2014) O primeiro e o segundo 
parágrafos estabelecem entre si uma relação 
de 

a) causa e efeito, uma vez que das convic
ções expressas no primeiro resultam, co
mo consequência natural, as expostas no 
segundo. 

b) de complementaridade, pois o que se 
afirma no segundo ajuda a compreender 
a mesma tese defendida e desenvolvida 
no primeiro. 

c) inteira independência, pois o tema do 
primeiro não se espelha no segundo, já 
que o autor do texto quer apenas enu
merar diferentes estilos. 

/' 

d) contraposição, pois a perspectiva de va
Iar adotada no primeiro é confrontada 
com outra que a relativiza e nega no se
gundo. 

e) similitude, pois são ligeíras as variações 
do argumento central que ambos susten
tam em relação à utilidade e à necessida
de dos prefácios. 

Segunda dica para interpretar: elimi
ne as alternativas riscando palavras em cada 
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alternativa. Lembrando que você já subli

nhou as ide ias principais. 

GABARITO:D 

Muito importante atentar-se que é pe
dida a relação entre o primeiro e o segundo 

parágrafos. 

Voltando às ideias sublinhadas, a contra
posição (sentido contrário) fica evidente. No 
primeiro parágrafo, o autor menciona q~e 
os prefácios são textos inúteis; no segundo, 
cita que vai na contramão dessa crítica mal

-humorada, e vai além: em muitos livros que 

li, a melhor coisa era o prefácio. Seria mesmo 

inútil o prefácio? 

Alternativa "a" - Eliminada facilmente 
porque para haver causa e efeito, o segundo 
parágrafo deveria ser a consequência do pri
meiro e isso não acontece. São ideias opos

tas. 

Alternativa "b" - Em hipótese alguma é 
a mesma tese defendida e desenvolvida no 

primeiro. 

Alternativa "c" - O tema é o mesmo, o 

que muda é a opinião. 

Alternativa "e" - Não há semelhança, 

mas sim oposição. 

Sua prova deveria ficar assim: 

a) causa e efeito, uma vez que das convic

ções expressas no primeiro resultam, como 
consequência natural, as expostas no segun

do. 

b) de complementaridade, pois o que 
se afirma no segundo ajuda a compreender 
a mesma tese defendida e desenvolvida no 

primeiro. 

c) inteira independência, pois o tema do 
primeiro não se espelha no segundo, já que 
o autor do texto quer apenas enumerar dife

rentes estilos. 

d) contraposição, pois a perspectiva de 
valor adotada no primeiro é confrontada 
com outra que a relativiza e nega no segun

do. 

e) similitude, pois são ligeiras as variações 
do argumento central que ambos sustentam 
em relação à utilidade e à necessidade dos 

prefácios. 

12. (TRT 16 - Analista Judiciário- Área Ad
ministrativa/2014) Considere as afirmações 

abaixo. 

I. No primeiro parágrafo, a assertiva o pre-
fácio seria um estraga-prazeres traduz o 
efeito imediato da causa indicada na as-
sertiva os prefácios são textos inúteis. 

11.' No segundo parágrafo, o autor afirma 
que vai de encontro à tese defendida no 
primeiro porque pode ocorrer que um 
prefácio represente a parte melhor de 
um livro. 

111. No terceiro parágrafo, o autor se vale de 
uma ocorrência real para demonstrar que 
o gênio inventivo de escritores iniciantes 
propicia prefácios igualmente criativos. 

Em relação ao texto, está correto o que se 

afirma 

APENAS em 

a) I. 

b) 11. 

c) 111. 

d) I e 11. 

e) 1I e 111. 

COMENTÁRIOS. 

GABARITO:B 

Junção de interpretação e período com

posto (coesão) 

I. Errado. Desvendando a primeira asser
tiva: Li outro dia em algum lugar que os e.re-
fácios são textos inúteis, já que em 100% dos 
casos o prefaciador é convocado com o com
promisso exclusivo de falar bem do autor e da 

obra em questão. 

Por que os prefácios são textos inú

teis? : consequência 

Porque em 700% dos casos o prefaciador é 
convocado com o compromisso exclusivo de fa
lar bem do autor e da obra em questão.: causa 

i 

i 
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Dica: A oração a que fazemos a pergun
ta por quê? é o efeito (ou consequência) da 
outra (causal). 

Chega-se, assim, à conclusão de que os 

prefácios são textos inúteis seja o efeito e não 
a causa. 

11. Certo: Se vai de encontro, significa que 
discorda e essa ideia já ficou muita clara no 
comentário da primeira questão, já que hou
ve contraposição, 

Aqui mora um dos perigos de FCC: se 
você errou a primeira questão, certamente 
errou esta também, pois de trata de uma se
quência de ideia. 

111. Errado: Onde foi citado o gênio in
ventivo de escritores iniciantes? O contrário 
ocorreu, releia e sinta a ironia do autor: um 
livrinho de poemas bem fraquinhos de uma 

jovem, linda e famosa modelo. 

Sua prova deveria ficar assim: 

I. No primeiro parágrafo, a assertiva o pre

fácio seria um estraga-prazeres traduz o efeito 
imediato da causa indicada na assertiva os 
prefácios são textos inúteis, 

11. No segundo parágrafo, o autor afirma 
que vai de encontro à tese defendida no pri
meiro porque pode ocorrer que um prefácio 
represente a parte melhor de um livro. 

111. No terceiro parágrafo, o autor se vale 
de uma ocorrência real para demonstrar que 
o gênio inventivo de escritores iniciantes pro
picia prefácios igualmente criativos. 

13. (TRT 16 - Analista Judiciário- Área Ad
ministrativa/2014) Ao lado de razões mais 
pessoais, marcadas por alguma subjetivida
de, o autor indica, como prova objetiva da 
utilidade de certos prefácios, o fato de que 

a) Machado de Assis os julgava obras-pri
mas pelo poder de alta concisão de que 
seriam capazes. 

b) eles antecipam, para o leitor mais desa
visado, alguns fragmentos essenciais à 
compreensão do texto principal. 

c) algumas bibliografias valorizam-nos de 
modo especial, em detrimento do texto 
principal do livro. 

d) as apresentações da poesia de Cecília 
Meireles faziam ver tanto a beleza dos 
poemas como a da escritora. 

e) os prefaciadores são escolhidos a partir 
de um critério inteiramente idôneo, o 
que impede favoritismos. 

GABARITO: C 

.~; ,<, . ., .1 

,,',' , ,> ~",:i.~'" 

Primeiro: detrimento significa dano, pre
juízo. A afirmação vai ao encontro (semelhan
te) do que foi mencionado nestes trechos: 
em muitos livros que li, a melhor coisa era o 
prefácio; Há casos célebres de bibliografias que 
indicam apenas o prefácio de uma obra; E nin
guém controla a possibilidade, por exemplo, de 
o prefaciador ser muito mais espirituoso e inte
ligente do que o amigo cujo texto ele apresenta, 

Alternativa "a" - Cita Machado de Assis 
sobre prefácio e obra ruins, não menciona 
obras-primas e muito menos concisão: quan
do o prefácio e o texto principal são ruins, o pri
meiro sempre terá sobre o segundo a vantagem 
de ser bem mais curto . 

Alternativa "b" - Expressões que elimi
nam a alternativa: leitor desavisado e frag
mentos essenciais à compreensão do texto 
principal. 

Alternativa "d" - O poeta tratava a moça 
(no prefácio) como se fosse Cecília Meireles. 
Não cita as apresentações de sua poesia. Foi 
mencionado que além de grande escritora era 
também linda. 

Alternativa "e" - Não impede favoritis
mo, já que em 100% dos casos o prefaciador 
é convocado com o compromisso exclusivo de 
falar bem do autor e da obra em questão. 

Sua prova deveria ficar assim: 

a) Machado de Assis os julgava obras
-primas pelo poder de alta concisão de que 
seriam capazes. 

b) eles antecipam, para o ,eitor mais de
savisado, alguns fragmentos essenciais à 
compreensão do texto principal. 
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c) algumas bibliografias valorizam-nos 
de modo especial, em detrimento do texto 
principal do livro. 

d) as aprese:ltações da poesia de Cecília 
Meireles faziam ver tanto a beleza dos poe
mas como a da escritora. 

e) os prefaciadores são escolhidos a par
tir de um critério inteiramente idôneo, o que 
impede favoritismos. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Reduzido a um clique 

RIO DE JANEIRO - A notícia é alar
mante: ':AmGzon se prepara para ven
der livros físicos no Brasil". O alarme 
não se limita à iminente entrada da 
Amazon no mercado brasileiro de li
vros - algo que lembrará o passeio de 
um brontossauro pela Colombo. 

A ameaça começa pela expressão 
"livros físicos". É o que, a partir de ago
ra, o diferenciará dos livros digitais. 

Pelos últimos mil anos, dos "(na
nuscritos aos incunábulos e aos 
impressos a laser, os livros têm sido 
chamados de livros. Nunca precisa
ram de adjetivos para distingui-los 
dos astrolábios, das guilhotinas ou 
das cenouras. Quando se dizia "Iivro'~ 
todos entendiam um objeto de peso e 
volume, composto de folhas encader
nadas, protegidas por papelão ou 
couro, nas quais se gravavam a tinta 
palavras ou imagens. 

Há 200 anos, os livros deixaram 
de ser privilégio das bibliotecas pú
blicas ou particulares e passaram a 
ser vendidos em lojas especializadas, 
chamadas livrarias. Desde sempre, 
as livrarias se caracterizaram por es
tantes altas, .'endedores atenciosos, 
uma atmosfera de paz e a ocasional 
presença de um gato. Foi nelas que 
leitores e escritores aprenderam a se 
encontrar e trocar ide ias, gerando 
uma emulação com a qual a cultura 
teve muito a ganhar. 
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A Amazon dispensa tudo isso. 
Ela vende livros "físicos'~ mas a par
tir de um endereço imaterial - nada 
físico -, acessível apenas pela inter
net. Dispensa as livrarias. Se você se 
interessar por um livro (certamente 
recomendado por uma lista de best
-sellers), basta o número do seu car
tão de crédito e um clique. Em dois 
dias, ele estará em suas mãos - e a 
um preço mais em conta, porque a 
Amazon não tem gastos com aluguel, 
escritório, luz, funcionários humanos 
e nem mesmo a ração do gato. 

Com sorte, os livros continuarão 
"físicos". Mas os leitores correm o risco 
de ser reduzidos a um número de car
tão de crédito e um clique. 

(CASTRO, Ruy, Folha de S.Paulo, 
opinião, 7 de ag. De 2013. p. A2) 

Observações: 

1. brontossauro / espécie de dinossauro; 

2. Colombo / tradicional confeitaria do 
Rio de Janeiro, com sua refinada arquitetura 
e mobiliário, seus requintados cristais e jogos 
de porcelana, hoje patrimônio cultural e ar
tístico da cidade; 

3. incunábulo / livro impresso que data 
dos primeiros tempos da imprensa (até o ano 
de 1500). 

14. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 2/2014) O modo como 
o autor desenvolve seu texto sobre a notícía 
citada 

a) justifica que se considerem como mar
cados pelo tom da ironia os segmentos 
(certamente recomendado por uma lista 
de best-sellers) e Com sorte, os livros conti
nuarão "físicos". 

b) revela sua indiferença pelas bibliotecas 
públicas ou particulares e a considera
ção que tem pelas livrarias, como se ob
serva no segmento Há 200 anos, os livros 
deixaram de ser privilégio das bibliotecas 

públicas ou particulares e passaram a ser 
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vendidos em lojas especializadas, chama

das livrarias. 

c) explica o tom alarmante nele impresso, 
reconhecível, por exemplo, nos segmen
tos A notícia é alarmante: ':Amazon se pre

para para vender livros físicos no Brasil e A 

Amazon dispensa tudo isso. 

d) atesta o tom didático do texto, centrado 
em divulgar a história do livro e seduzir 
leitores, como se nota em Pelos últimos 

mil anos, dos manuscritos [. . .] aos impres

sos a laser, os livros têm sido chamados de 

livros e Se você se interessar por um livro 

f .. .], basta o número do seu cartão de crédi

to e um clique. 

e) legitima a hipótese de que defende a 
busca de lucro pelos empresários ligados 
à indústria dos livros físicos, como o ates
ta o segmento a Amazon não tem gastos 
com aluguel, escritório, luz, funcionários 
humanos e nem mesmo a ração do gato. 

Alternativa correta: letra "a" Há 
marcação de ironia nos segmentos citados. 
Best-seller: o mais vendido. O autor ironiza a 
forma e a indicação do livro: pode ser o mais 
indicado, o mais vendido, nem por isso o me
lhor. Mas é chic no momento. O leitor, muitas 
vezes, o adquire pela figuração da indicação, 
modismo ou status. Atrás do Best-seller sem
pre há um belo marketing para vender. Ainda 
há ironia: com sorte = talvez, provavelmente, 
os livros continuarão físicos (palpáveis), mas 
o leitor ... apenas um número e um clique (On
line) e não mais um leitor pessoa. 

Alternativa "b" - Não. O leitor vai des
crevendo a trajetória do livro desde os ma
nuscritos e enaltece sua característica prin

cipal: sempre livro. O destaque, com certo 
desdém, não sem razão, é o fisiologismo usa
do nos dias atuais: um clique e a disputa da 
superação pela forma da venda de cultura. 

Alternativa "c" - Alarmante não é o 
tom no desenvolvimento do texto, mas a 

notícia que motivou o texto. O autor deixa 

transparecer seu apreço, conhecimento e re
conhecimento pela trajetória histórica e cul
tural do livro e teme pela sua sobrevivência. 

Alternativa "d" - O tom no segmen
to não é didático, mas crítico no sentido de 
tentar preservar a importância que sempre, 
historicamente, caracterizou o livro. 

Alternativa "e" - Não há defesa da bus
ca de lucros, nem a forma utilizada pelos 
empresários da indústria dos livros; há, sim, 
uma irônica alusão ao risco que o marketing 
eletrônico representa, distante das facilida
des de consumo, perda do prazer da busca 
pelo livro que, através de um clique, pode 
transformar-se em mais um mero produto de 
consumo descartável e perder toda a magia 
contida na palavra livro. 

15. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 2/2014) Considerado 

os primeiro e segundo parágrafos, é correto 
afirmar: 

a) Em É o que, a partir de agora, ~ diferencia

rá dos livros digitais, o uso do pronome 
destacado está correto, pois retoma a ex
pressão o mercado brasileiro de livros. 

b) As aspas em "Amazon se prepara para 

vender livros físicos no Brasil" constituem 

recurso linguístico para evidenciar que a 
frase não é da autoria de Ruy Castro. 

c) Em A notícia é alarmante: ':Amazon se pre

PiNa para vender livros físicos no Brasi/", os 
dois-pontos equivalem a "pois". 

d) A palavra destacada em a partir de a90-

!E. indica que o autor toma como ponto 
de referência o exato instante em que a 
Amazon passará a vender livros físicos no 

Brasil. 

e) Em É o que, a partir de agora, o diferencia

rá dos livros digitais, a retirada da primeira 
vírgula é opção que não contraria as nor

mas gramaticais. 

Alternativa correta: letra "b" 
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Nota da autora: Questão de interpreta
ção, coesão textual e pontuação. 

As aspas estão destacando o título de 
u ma notícia e torna evidente que não se trata 
da autoria de Ruy Castro. 

Alternativa "a" - O pronome demons
trativo o retoma "livros físicos": É o que, a par
tir de agora, diferenciará os livros físicos dos 
livros digitais. 

.
Alternativa "c" - Os dois pontos estão 

anunciando a citação anterior (qual é a notí
cia alarmante). 

Alternativa "d" - O advérbio temporal 
agora está indicando um tempo atual: de 
agora em diante; daqui para frente. 

Alternativa "e" - As duas vírgula iniciais 
intercalam o adjunto adverbial de tempo e 
nenhuma pode ser retirada por acarretar er
ro gramatical. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Para ver uma cidade não basta 

ficar de olhos abertos. t preciso pri

meiramente descartar tudo aquilo 
que impede vé-Ia, todas as ide ias re

cebidas, as imagens pré- constituídas 
que continuam a estorvar o campo vi

sual e a capacidade de compreensão. 
Depois é preciso saber simplificar, re

duzir ao essencial o enorme número 

de elementos que a cada segundo a 

cidade põe diante dos olhos de quem 

a observa, e ligar os fragmentos espa
lhados num desenho analítico e ao 
mesmo tempo unitário, como o dia

grama de uma máquina, com o qual 
se possa compreender como ela fun

ciona. 

A comparação da cidade com 

uma máquina é, ao mesmo tempo, 
pertinente e desviante. Pertinente 

porque uma cidade vive na medida 
em que funciona, isto é, serve para se 
viver nela e para fazer viver. Desvian

te porque, diferentemente das má
quinas, que são criadas com vistas a 

uma determinada função, as cidades 
são todÇls ou quase todas o resultado 
de adaptações sucessivas a funções 
diferentes, não previstas por sua fun
dação anterior (penso nas cidades 
italianas, com sua história de séculos 

ou de milénios). 

Mais do que com a máquina, é a 
comparação com o organismo vivo 
na evolução da espécie que pode nos 
dizer alguma coisa importante sobre 
a cidade: como, ao passar de uma era 
para outra, as espécies vivas adap

tam seus órgãos para novas funções 

ou desaparecem, assim também as 
cidades. E não podemos esquecer que 

na história da evolução toda espécie 
carrega consigo características que 
parecem de outras eras, na medida 
em que já não correspondem a ne
cessidades vitais, mas que talvez um 
dia, em condições ambientais trans
formadas, serão as que salvarão a 
espécie da extinção. Assim a força da 
continuidade de uma cidade pode 
consistir em características e elemen

tos que hoje parecem prescindíveis, 
porque esquecidos ou contraditos por 

seu funcionamento atual. 

(CALVINO, /talo. Os deuses da 

cidade. Assunto encerrado: discurso 
sobre literatura e sociedade. Trad. Ro

berto Bami. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2006, p. 333-334) 

16. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 2/2014) Afirma-se com 
correção que, no primeiro parágrafo, o autor 

a) propõe que aquele que deseja ver e com
preender uma cidade deve guiar-se por 
desenhos explicativos de como ela se 
dispõe, esquema concebido por' quem 
conhece como realmente é ou funciona. 

b) rejeita a acepção dicionarizada de que 
"ver" é "perceber pela visão", pois pro
põe que a compreensão de uma cidade 
independe da capacidade de perceber o 
mundo exterior pelos olhos. I 
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c) reitera que, para apropriar-se de uma ci
dade, há a necessidade de descartar tudo 
aquilo que impede vê-Ia, entendida essa 
expressão como conjunto de coisas que 
atrapalham, de modo específico, o cam
po visual propriamente dito. 

d) comenta que o processo de compreen
são de uma cidade implica a recusa das 
informações redundantes que são ofere
cidas, segundo a segundo, aos que a ob
servam com o desejo de conhecê-Ia. 

e) expõe a ideia de que é necessário, de 
modo aparentemente contraditório, re
presentar numa totalidade as frações cor
respondentes aos componentes básicos 
e simples de uma cidade, para conseguir 
compreendê-Ia. 

COMENTÁRIOS 
Alternativa correta: letra "e" - Na pers

pectiva do autor, para ver uma cidade, é ne
cessário fragmentá-Ia, pois é a partir da análi
se dos seus componentes essenciais para su
prir as necessidades vitais que se conhecem 
os princípios básicos, simples que a compõe 
no ãmbito social, cultural e político, que são 
as peças que movimentam e, só então, com
preender o seu organismo vivencial. 

Alternativa "a" - Não é o desenho físico 
que o autor propõe que se conheça, mas o 
ideológico e seu funcionamento. 

Alternativa "b"- O autor não se refere 
nem rejeita a acepção dicionarizada propos
ta aqui, mas alude a uma acepção de visão de 
mundo, mundo se refere à cidade. 

Alternativa "c" - Não há essa visão de 
apropriação, mas de alargamento da visão 
por trás do que apresenta uma cidade, para 
assim conhecer o seu funcionamento diante 
do que a atualidade exige. Uma visão pers
crutadora da máquina citadina. 

Alternativa "d" - Não há essa recusa so
bre as informações sobre a cidade, mas sim 
um convite para um olhar perscrutador que 
busca as bases sobre as quais se fundamen
tam as visões das informações oferecidas de 
acordo com as suas perspectivas de compre
ensão. 

17. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) A comparação en
tre a cidade e a máquina 

a) é um cotejo pertinente e instrutivo, na 
medida em que a expressão serve para 
se viver nela e para fazer viver, evidência 
do traço comum a uma e outra, traduz a 
funcionalidade de ambas. 

b) tem sua funcionalidade comprometida, 
quanto a facilitar a compreensão do pri
meiro termo, quando se considera que a 
analogia tem um caráter desviante. 

c) ocorre pela aproximação de fatores de 
natureza complementar, que, ao forma
rem uma unidade, evidenciam a identi
dade dos elementos comparados. 

d) representa uma aproximação de elemen
tos cuja diferença permite caracterizar, 
com ressalvas, o primeiro termo, segun
do certa perspectiva 

e) relaciona um elemento abstrato e um 
concreto, motivo pelo qual a semelhança 
entre eles não pode ser total, o que não 
'impede que a aproximaç~o facilite a aná
lise dos dois. 

COMEN':tAR:Íº$}%rnillll~~il 
Alternativa correta: letra "d" - A com

paração é feita no sentido de entender o fun
cionamento; a ressalva é de que a máquina 
tem uma função específica enquanto a cida
de deve permitir funções outras que permi
tam a vida em suas diversas necessidades e 
oferecer condições para as :ransformações 
dos tempos. 

Alternativa "a" - Não. Uma (a máquina) 
tem característica específica e única; a outra 
(a cidade) tem várias matizes como organis
mo vivo que permite a vida e como viver. 

Alternativa "b" - A analogia usada pelo 
autor não é desviante, pois ele explica a ca
racterização única de uma e a caracteriza
ção mutável e viva da outra. A comparação 
é apenas quanto à necessidade de as frações 
estarem em condições próprias para o bom 
funcionamento do todo. 
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Alternativa "c" - Não. O autor faz a com
paração para entendimento do funciona
mento, mas caracteriza cada elemento em 
sua natureza para o fim a que se destina. 

Alternativa "e" - Ambos os elemen
tos usados na comparação são concretos 
e o autor coloca muito bem a finalidade da 
analogia qt;e os aproxima e os mecanismos 
que o difere, ou seja, a máquina com seu fim 
específico e o organismo vivo, espécies com 
suas funções que envolvem a cidade e sua 
continuidade. 

18. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 2/2014) Infere-se correta
mente do terceiro parágrafo: 

a) aspectos de uma cidade são prescindí
veis se contêm organismos que, depois 
de várias atualizações, não conseguem 
readquirir sua funcionalidade original. 

b) a aproximação da cidade com a máquina 
é um a-tifício de raciocínio que nada in
forma de relevante sobre a primeira. 

c) o juízo acerca da importância de uma ca
racterística ou elemento de uma cidade 
para sua continuidade é sempre relativo, 
pois envolve contingências. 

d) a história da evolução determina que es
pécies em extinção serâo salvas por com
ponentes obsoletos sempre presentes 
em indivíduos dessas espécies. 

e) traços de uma espécie que se asseme
lham aos de outras épocas é mera ilu
são de óptica, pois as espécies estão em 
constante evolução. 

íÇOMEN'iÁiúü,f ;'!,\': '. 
Alternativa correta: letra "c" - Daí a 

colocação ::lo autor para o termo fragmen
tos que são as contingências que envolvem 
a cidade. O funcionamento do todo depende 
das eventualidades contidas nos grupos. Os 
contingentes têm que funcionar em sintonia 
e com abrangência, sofrendo adaptações a 
diferentes funções com o objetivo de conti
nuidade da espécie. 
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Alternativa "a" - Ao contrário da afir
mativa, os aspectos e as características origi
nais dos organismos devem ser preservados 
(embora pareçam inadequados atualmente), 
para que haja perfeita conjunção da adapta
ção do novo exigido pelas circunstâncias do 
atual. 

Alternativa "b" - A questão se refere ao 
terceiro parágrafo e o autor mesmo respon
de a esta alternativa no segundo parágrafo 
do texto. 

Alternativa "d" - A expressão: talvez um 

dia carrega a probabilidade e não uma deter
minação. 

Alternativa "e" - O fato de as espécies 
estarem em constante evolução não impede 
que elas carreguem traços de outras épocas, 
pois a semelhanças e o próprio DNA da es
pécie. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

POR QUE O LIVRE COMÉRCIO É 
IMPORTANTE 

Negociar com os países pobres não 
empobrece os países ricos. 

Ao contrário do que os céticos frequen
temente afirmam, os argumentos a favor 

do livre comércio são sólidos. Abrangem 

não apenas a prosperidade geral (ou 
"Produto Nacional Bruto agregado"), mas 

também os resultados distributivos, o que 

também os torna convincentes em termos 
morais. 

A conexão entre abertura comercial e 
prosperidade econômica é forte e sugesti
va. Por exemplo, ArvindPanagariya (pro

fessor da Columbia University também) 

dividiu os países em desenvolvimento em 
dois grupos: os países "milagre'; com taxas 

de crescimento no Produto Interno Bruto 
(PIB) anual per capita de 3% ou mais, e os 

países "débâcle", com taxas nulas ou ne
gativas. Panagariya detectou que o cres

cimento no comércio exterior; entre 1961 e 
1999, apresentou taxas similares. 
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É claro, é possível argumentar que o 
crescimento do PIB provoca o crescimento 
do comércio e não vice-versa - mas ape
n,as até que se examinem os países com 
profundidade. Também não podemos ar
gumentar que o crescimento tenha pouco 
a ver com a política comercial: embora a 
queda do custo do transporte tenha incre
mentado os volumes de comércio, as cons
tantes reduções das barreiras comerciais 
também o fizeram. 

Mais convincente é a drástica recupe

ração nas taxas de expansão dos PIBs da 
fndia e China, depois de terem se dedicado 

com determinação e derrubar barreiras 
comerciais no fim dos anos 1980 e início 
dos 1990. Nos dois países, a decisão de 
reverter políticas protecionistas não foi 
a única reforma empreendida, mas um 
componente importante. 

Também nos países desenvolvidos, a 

liberação do comércio, iniciada antes, no 
período pós-guerra, foi acompanhada de 
outras formas de abertura econõmica (por 
exemplo, o retorno à conversibilidade das 
moedas), o que resultou em rápido cresci
mento do PIB. A expansão econõmica foi 
interrompida nos anos 1970 e 1980, mas a 
causa foram as crises macroeconômicas 
desencadeadas pelo sucesso do cartel da 

Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) e as subsequentes políti
cas deflacionárias promovidas pelo então 
presidente do Federal Reserve (Fed, banco 
central dos Estados Unidos), Paul Volcker. 

Além disso, o argumento negativo 
de que a experiência histórica justifica os 
argumentos a favor do protecionismo é 
falho. O historiador econômico Douglas 
Irwin contestou o argumento de que a 

política de protecionismo do século XIX 
ajudou no crescimento de indústrias nas
centes nos EUA. Ele também mostrou que 
muitos dos países bem-sucedidos do sé
culo XIX, com altas tarifas como Canadá e 
Argentina usaram as tarifas como fonte de 

arrecadação, não como meio de proteger 
a indústria doméstica. 

Os defensores do livre comércio tam
bém não precisam ter receio de que a aber

tura não tenha resultado em crescimento 

adicional em alguns países em desenvol

vimento, como sustentam alguns críticos. 

O comércio é apenas um instrumento faci

litador. Por exemplo, se sua infraestrutura 

for insuficiente ou se suas políticas domés
ticas impedirem investidores de aproveitar 

as oportunidades de mercado (como as 

sufocantes restrições à concessão de licen
ças no Sul da Asia), não se verão resulta

dos. Para sair ganhando com a abertura 

comercial, é preciso assegurar a vigência 

de políticas complementares. 

Os críticos, então, mudam de assunto e 
argumentam que o crescimento motivado 

pelo comércio beneficia apenas as elites e 
não os pobres; não é "inclusivo". Na fndia, 

contudo, a passagem a um ritmo de cresci
mento mais acelerado, depois de reformas 

que incluíram a liberalização comercial, 

tirou quase 200 milhões depessoas da po

breza. Na China, que cresceu ainda mais, 

estima-se que mais de 300 milhões de pes

soas saíram da linha da pobreza desde o 
início das reformas. 

De fato, os países desenvolvidos tam

bém se beneficiam do efeito da redução de 

pobreza decorrente do comércio. Ao con

trário da opinião tão popular; o comércio 

com os países pobres não empobrece os 
países ricos. O oposto é verdadeiro. O que 

-" pressiona os salários para baixo são as 
mudanças técnicas que economizam mão 
de obra, enquanto as importações de bens 

mais baratos de uso de mão de obra inten

siva dos países em desenvolvimento aju

dam os pobres que consomem esses bens. 

Se um comércio mais livre reduz a po

breza, é pretensioso da parte dos críticos 
reivindicar que possuem mais integridade. 
Na verdade, os defensores do livre comér
cio têm maior autoridade moral: com pelo 
menos um bilhão de pessoas ainda viven
do na pobreza, que imperativo moral po
de ser maior do que reduzir esse número? 



INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO 

DUDA NOGUEIRA 

É contagiante falar de 'justiça social", mas 

é difícil fazer algo de fato. Nesse ponto, os 

adeptos do livre comércio têm clara vanta

gem. 

Como demonstrou o historiador Frank 

Trentmann, a defesa do livre comércio na 
Grã-Bretanha do século XIX era feita em 
bases morais: não servia apenas para a 

prosperidade econômica, mas também à 

paz. Também vale a pena recordar o e;<

-secretário de Estado dos EUA Cordell Hull, 

premiado com o Nobel da Paz em 7945 por 

políticas que incluíram esforços incansá

veis em nome do livre comércio multilate

ral. Chegou a hora de a comissão norue

guesa do Nobel voltar a se pronunciar. 

(JagdishBhagwati. Valor Econômico. 

Segunda-feira, 4 de julho de 2071). Adap

tado. 

19. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal- Campinas/SP) Em relação ao texto, 
analise as assertivas abaixo. 

I. A política de protecionismo do século XIX 
ajudou, indubitavelmente, no crescimen
to de indústrias nascentes nos EUA, ou 
seja, muitos dos países bem-sucedidos 
do século XIX usaram as tarifas como 
fonte de arrecadação, não como meio de 
proteger a indústria doméstica. 

11. Se as políticas domésticas do comércio 
impedirem os investidores de aproveitar 
as oportunidades de mercado, não se 
verão resultados, pois se trata apenas de 
um instrumento facilitador. 

111. Os defensores do livre comércio têm 
maior autoridade moral do que os críti
cos. 

Ê correto o que se afirma em 

a) I e 11, apenas. 

b) II e 111, apenas. 

C) 1,11 e 111. 

D) 11, apenas. 

E) 111, apenas. 
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COMEN~ARios·'< 
Alternativa correta: letra "b" 

I. Errado. Informações no texto (sexto 
parágrafo): O historiador econômico Douglas 

Irwin contestou o argumento de que a políti

ca de protecionismo do século XIX ajudou no 

crescimento de indústrias nascentes nos EUA. 

Ele também mostrou que muitos dos países 

bem-sucedidos do século XIX, com altas tarifas 

como Canadá e Argentina usaram as tarifas 

como fonte de arrecadação, não como meio de 

proteger a indústria doméstica. 

11. Certo. No texto (sétimo parágrafo): se 

sua infraestrutura for insuficiente ou se suas 

políticas domésticas impedirem investidores de 

aproveitar as oportunidades de mercado (co

mo as sufocantes restrições à concessão de li

cenças no Sul ria Asia), não se verão resultados. 

Para sair ganhando com a abertura comercial, 

é preciso assegurar a vigência de políticas com-
. plementares. 

111. Certo. No texto (décimo parágrafo): 
Se um comércio mais livre reduz a pobreza, é 
pretensioso da parte dos críticos reivindicar 

que possuem mais integridade. Na verdade, 

os defensores do livre comércio têm maior au

toridade moral: com pelo menos um bilhão de 

pessoas ainda vivendo na pobreza, que impe

rativo moral pode ser maior do que reduzir esse 

número? É contagiante falar de 'justiça social'~ 
mas é difícil fazer algo de fato. Nesse ponto, os 

adeptos do livre comércio tém clara vantagem. 

20. (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Mu
nicipal - Campinas/SP) De acordo com o 
texto, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

( ) De acordo com os críticos, o crescimento 
pelo livre comércio não beneficia apenas 
a elite. 

( ) Os países desenvolvidos não são os úni
cos que se beneficiam com o efeito da 
redução de pobreza decorrente do co
mércio. 

i 
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( ) A economia de mão de obra faz com que 
a média salarial diminua. 

a) V-V- F 

b) F- V- F 

c) V-F -V 

d) F- V IV 

e) V-V-V 

Alternativa correta: letra "d" 

(F) Os críticos, então, mudam de assunto e 
argumentam que o crescimento motivado pelo 

comércio beneficia apenas as elites e não os po
bres; não é "inclusivo". 

(V) De fato, os países desenvolvidos tam

bém se beneficiam do efeito da redução de po

breza decorrente do comércio. Ao contrário da 

opinião tão popular, o comércio com os países 

pobres não empobrece os países ricos. O oposto 
é verdadeiro. 

(V) O que pressiona os salários para baixo 

são as mudanças técnicas que economizam 

mão de obra, enquanto as importações de bens 

mais baratos de uso de mão de obra intensiva 

dos países em desenvolvimento ajudam os po
bres que consomem esses bens. 

TEXTO PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÓES 

"O cacau brasileiro de qualidade 

vem ganhando espaço no mercado 

internacional." A afirmação é do pre

sidente da Câmara Setorial do Ca

cau. Mas nem sempre foi assim: esse 

é um movimento de retomada que 

se segue a uma devastadora crise na 

produção brasileira. E o motor dessa 

retomada é o cacau fino. 

No século passado, o Brasil che

gou a ser o segundo maior produtor 

mundial de cacou. Em 1989, entretan

to, a praga denominada vassoura

-de-bruxa devastou os cacaueiros da 

Bahia e mudou a vida dos produtores 
da região. 

Atualmente, dois terços da pro
dução mundial de cacau são cultiva
dos na Africa. No ranking de palses 
produtores, o Brasil ocupa o quinto 
lugar. A Bahia responde por 70% da 
produção nacional. 

Mas o cacau fino da região tem 
surpreendido. Grandes empresas do 

mercado mundial hoje fabricam cho
colates finos com cacau baiano de 
alta qualidade. "Esse é um caminho 

sem volta", prevê um cacauic'Jltor. "O 
mundo aponta para alimentos rastre
ados e de qualidade." Para produzir 
uma amêndoa diferenciada, os pro
dutores baianos investem em tecno
logia, treinamento e remuner~ção da 
mão de obra. 

Enquanto menos cacau comum 
é enviado ao exterior, aumenta a ex
portação da amêndoa de aJta qua
lidade. Os mercados-alvo para esse 

produto são Bélgica, Suíça, /-Iolanda, 
Estados Unidos e Japão. 

Nos últimos dez anos, o brasileiro 
passou a comer mais chocoíates e o 
consumo interno aumentou. Os pro
dutores acreditam que, com o tempo, 
o mercado interno brasileiro atrairá 
também um número maior de con
sumidores de chocolates fines. ':4trás 

de um produto de qualidade, cria-se 
toda uma cadeia de sustentabilidade, 
seja ela social ou ambiental', avalia 
um produtor. 

A maior parte das propriedades 
da Costa do Cacau, a região do sul da 
Bahia compreendida por municípios 
produtores, utiliza o sistema cabruca, 

no qual os cacaueiros são cu:tivados 
à sombra das árvores da Mata Atlân
tica. Essa característica do cultivo 
ajuda na conservação das espécies 
florestais e da fauna silvestre, além de 
preservar as fontes hídricas. 

(Adaptado de: Suzana Ccmargo. 
Revista PIB, 72/07/2072) 
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21. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013)Depreende-se cor
retamente do texto: 
a) A crise na produção de cacau, de que o 

país já se recuperou, contribuiu para a 
diminuição do consumo de chocolates 
finos. 

b) O consumo de cacau fino pelo mercado 
interno alavancou a produção do produ
to nas últimas décadas. 

c) A produção do cacau fino, proveniente 
de uma amêndoa diferenciada, reverte 
em melhorias sociais e ambientais. 

d) O sistema cabruca é um modo mais eco
nômico, porém menos sustentável, de 
produção de cacau. 

e) As vastas reservas de água presentes em 
certas regiões da Mata Atlântica contri
buem para a qualidade do cacau planta
do ali. 

···.êCÓMENTÂRIOS 

Alternativa correta: letra "c" - Segundo 
o texto, a produ.;ão do cacau fino exige dos 
produtores avarços em tecnologia, treina
mento e aquisição de mão de obra, conse
quentemente mais pessoas para o trabalho, 
melhor qualidade de produto exportado e 
o aumento de consumo de chocolates finos 
também no mercado interno. Tudo isso e a 
interessante forma de cultivar a amêndoa 
diferenciada (cultivo mostrado no último 
parágrafo do texto) refletem na melhoria da 
sustentabilidade social e ambiental. 

Alternativa "a" - O cacau fino foi respon
sável pela retomada da produção de cacau 
no país, portanto, não diminuiu o seu consu
mo, mas foi o propulsor da produção após a 
crise do cacau no Brasil no século passado. 

Alternativa "b" - Segundo o sexto pa
rágrafo do texto, na última década cresceu 
o consumo interno do chocolate porque o 
brasileiro passou a comer mais chocolates. 
Espera-se que, futuramente, o brasileiro 
passe também a consumir o chocolate fino, 
portanto o prodLto ainda não alcançou, de 
forma satisfatória, o mercado interno. 

Alternativa "d" - Entende-se, pelo últi
mo parágrafo do texto, que o sistema cabru
ca, também aí explicado, é o tipo de cultivo 
que preserva as fontes hídricas (água) e con
serva as espécies florestais e a fauna silvestre. 

Alternativa "e" - O plantio do cacau 
através do sistema cabruca, à sombra das 
árvores da mata atlântica preserva as fontes 
hídricas, a flora e a fauna. 

22. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) Afirma-se correta
mente sobre o texto: 
a) Há relação de finalidade no segmento: O 

cacau brasileiro de qualidade vem ganhan
do espaço no mercado internacional. 00 
parágrafo) 

b) A expressão "caminho sem volta" foi usa
da para indicar que houve progresso no 
modo de produção do cacau baiano. (4° 

parágrafo) 

c) Mantém-se o sentido original e a corre
ção do texto substituindo-se o segmento 
à sombra das árvores por "P!otegidas do 
sol". (7° parágrafo) 

d) O produto a que se refere o autor em Os 
mercados-alvo para esse produto são Bél
gica, Suíça, Holanda, Estados Unidos e Ja
pão é o cacau comum. (5° parágrafo) 

e) Sem prejuízo para o sentido, a expressão 
alimentos rastreados pode ser substituída 
por "alimentos de origem duvidosa". (4° 
parágrafo) 

Alternativa correta: letra "b" - A ex
pressão citada é a previsão de um cacauicul
tor que vê o avanço dos produtores i nvestin
do em tecnologia e treinamento e aponta 
que o cacau fino ganhou a confiança do mer
cado internacional pela qualidade. 

Alternativa "a" - No segmento propos
to, há uma afirmativa da ação que ocorre 
gradativamente como mostra o gerúndio na 
forma verbal - vem ganhando. Não indica fi
nalidade. 

Alternativa "c" - Substituição incor
reta para o sentido e a correção do texto: à 

625 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO ................................................................ 

sombra das árvores: segmento adverbial de 
lugar, indica o lugar como o cultivo se dá, 
caracterizando-o por um determinado siste
ma: cabryca; protegidas do sol: não explica a 
caracterização do sistema do plantio; prote
gidas- o adjetivo feminino não corresponde 
ao gênero do substantivo, a que se refere, 
cacaueiros (masculino) - no caso protegidas 
seriam as árvores, o que está incorreto. 

Alternativa "d" - No segmento, esse pro
duto refere-se à amêndoa de alta qualidade: 
Enquanto menos cacau comum é enviado ao 
exterior, aumente a exportação da amêndoa 
de alta qualidade. Ao mesmo tempo em que 
se exporta menos cacau comum, a exporta
ção da amêndoa fina (cacau fino) aumenta. 

Alternativa "e" - A substituição propos
ta prejudica totalmente o sentido: rastreados 

significa inspecionados, seguidos, acompa
nhados os produtos desde a sua origem, e, 
no texto o mundo aponta: procura, opta, exi
ge produtos dos quais se conheça a origem e 
a qualidade. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Olhada em conjunto, a obra de Jorge 
Amado nos parece bastante una, caracte
rizada por um grande entrosamento das 

suas partes. Os livros do autor nascem uns 
dos outros, germinam de sementes lança

das anteriormente, sementes que às vezes 
permanecem muito tempo em latência. 

O número dos seus temas é pequeno; 
daí a concatenação dos seus livros. E daí, 

também, a sua superioridade, uma vez 
que, deste modo, podem se apresentar 

num sistema vigoroso. A limitação em 
número dos temas é a condição do de

senvolvimento evolutivo do autor. De

senvolvimento que se faz seguro, num 

retomar constante e sucessivo de temas 

anteriores. 

A sua consciência faz poucas consta
tações, mas profundas e definitivas. Elas se 

impõem dentro do espírito do autor que as 
vai amadurecendo, elaborando, enrique

cendo. 

Dos meninos vadios de Jubiabá, nas
cem e crescem os Capitães da Areia, e dos 
seus saveiros, do oceano, nasce Mar Mor
to. O cacau, lançado no romance deste 
nome, fica latente muitos anos. Aparece 

de modo fugaz em Capitães da Areia, e se 
expande em Terras do sem fim. "Diário de 
um negro em fuga'; de Jubiabá, apresenta 

a vida dos trabalhadores do fumo, irmãos 

dos de cacau. 

Encarados do ângulo do documentá
rio, os seus romances sempre constituem 
uma informação. Informação de níveis 
de vida, de ofícios, de miséria, de luta eco
nômica, Do ângulo poético, por meio dos 
ambientes o documento adquire realce e 
força sugestiva. São certas constantes cê
nicas e sentimentais - como o mar, a noite, 
a floresta, o vento, o amor. Constantes que 

obsedam Jorge Amado. 

Água, mato, noite, vento. Graças a 

esses temas, Jorge Amado inscreve a sua 
obra no mundo, dando-lhe um sentido te

lúrico. Mas, dominando-os, se instala o te
ma humano do amor, que paira sobre eles. 

(Adaptado de: Antonio Candido. Poe
sia, documento e história. Brigada Ligeira. 
São Paulo, Ouro sobre azul) 

23. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 5/2013) No quarto parágra
fo, o autor 
a) ilustra, com exemplos, a opinião de que 

os livros de Jorge Amado nascem uns dos 
outros. 

b) fornece exemplos das "poucas constata
ções" mencionadas no parágrafo ante
rior. 

c) reitera que, apesar do sucesso de público, 
há poucos temas na obra de Jorge Ama
do, o que a limita e enfraquece. 

d) apresenta argumentos que contrariam o 
que irá afirmar no parágrafo seguinte. 

e) desenvolve a tese principal do texto, qual 
seja, a de que a originalidade de Jorge 
Amado provém do fato de o escritor ter 
dado voz aos pobres. 
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Alternativa correta: letra "a" - Partindo 
de um Antônio Cândido, a ilustração aponta
da não poderia ser de outro modo: tão ilus
trativa quanto literária e ele vai debulhando, 
enumerando e interligando um romance ao 
outro com a facilidade e sensibilidade de 
grande conhecedor da obra de Jorge Amado. 
Apresenta, em sequência, como os filhos lite
rários foram saindo um do outro até apre5'én
tar toda a família (obra). Bela ilustração que 
desvenda o valor literário de Antônio Cândi
do e de Jorge Amado - ícones da literatura 
brasileira. 

Alternativa "b" - Não. "poucas consta
taçôes" da consciência do escritor implica: 
ele não precisa explicar ou provar, ele exter
na sentimentos armazenados no espírito de 
quem compartilha a vivência dos persona
gens saídos de dentro da realidade presen
ciada por ele. 

Alternativa "c" - A reiteração não é essa 
e sim: Jorge Amado toma poucos temas pa
ra desenvolver e os suga profundamente de 
forma a estendê-los e entrelaçá-los sempre 
numa sequência, ligando um tema ao outro 
como DNA social de irmãos do mesmo san
gue e suor, pisando a mesma areia. A limita
ção dos temas perde para a profundidade da 
beleza e da forma como Jorge Amado liga os 
fatos e as ideias entre si e oferece uma obra 
que é um quadro valioso revelando gentes 
e seus jeitos numa informação social e sen
timental de uma época. O literário da obra é 
também histórico, revelador e belo. 

Alternativa "d" - Não há contradições 
entre os argumentos dos parágrafos e sim 
mais outra visão de Antônio Cândido que 
aponta a evolução e a grandeza que a obra 
de Jorge Amado atinge: não fica só no literá
rio e sentimental, aprofunda-se e desnuda o 
social e o histórico. 

Alternativa "e" - A tese principal do tex
to é a de que Jorge Amado soube, como pou
cos, expressar a vida, misturando o "humano 
do amor"e o social com o telúrico: água, 

mata, noite, vento e amor. É como o mestre 
Antônio Cãndido encerra o texto. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Se eu tivesse nascido no circo, 
não me machucaria este siso, doendo 

agudo na alma. 

Desprezaria a abstrata necessi
dade de dar certo na vida e não faria 

nada. 

Aprenderia a domar pulgas, en
golir fogo, adestrar poodles, fazer 

contorcionismo. 

Dependuraria os sonhos no mais 

alto trapézio, enfiaria o tédio na jaula 

dos ursos. 

Usaria minhas habilidades para 
equilibrar facas na língua ou entreter 

o público. 

Se eu tivesse nascido no circo, não 
teria desejos imediatos ou deveres 

inadiáveis. 

Deixaria cada coisa entregue a 
seu destino. 

(BORGES, Kátia. Malabarismo. 
In: SOUZA, Adelice (et. 01.). Autores 
baianos: um panorama. Salvador: 
P55 Edições, 2013. p. 75. Disponível 
em: <http://www.fundacaocultu ral. 
ba.gov.br>. Acesso em: 08/10/2013) 

24. (FCC - Técnico Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRT 5/2013) Depreende-se cor
retamente do poema: 
I. O circo representa um lugar utópico, on

de se esquecem as responsabilidades e 
as angústias que se impõem na vida real. 

\I. Após assistir a uma apresentação circen
se, o poeta evoca a infância, período em 
que o divertimento acontecia de modo 
espontâneo. 

\lI. O circo representa um lugar democrático, 
em que ricos e pobres convivem e brin
cam juntos. 
Está correto o que se afirma APENAS em I 

I 

J 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

I e 11. 

I. 

\I e \lI. 

11. 

111. 

COMENTÁRIOS 
Alternativa correta: letra "h" 

I. O circo representa a fuga o lugar ideal 
onde a vida é cheia de malabarismos outros 
que não os cotidianos que a rotina obriga. 
Circo: um mundo à parte do mundo real. 

11. O poema não traz essa informação. 

111. Não há essa referência no poema, mas 
sim, uma conotação de que o circo é o lugar 
onde se poderia fugir do dia-a-dia e viver ou
tra realidade, viver outras emoções, divertir
-se e equilibrar-se nas asas do destino. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pro Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

(BANDEIRA, Manuel de. Trecho do 
poema Vou-me embora pra Pasárga

da. In: Estrela da vida inteira.20. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
p. 143-144) 

25. (FCC - Técnico Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRT 5/2013) A partir da leitura 
dos dois textos, afirma-se corretamente: 

a) Os poemas têm em comum um poe
ta que se mostra saudoso do tempo de 
criança, quando seus desejos eram reali
zados. 

b) O circo representa um lu;)ar esquecido 
no passado, enquanto Pasárgada é um 
lugar a que se chegará no futuro. 

c) Tanto o circo como Pasárgada represen
tam lugares imaginários, Em que se tem 
liberdade e os sonhos se tornam realida
de. 

d) Em Pasárgada, o poeta se dedicaria a ati
vidades de fácil alcance na vida real; já no 
circo, haveria desafios a serem ultrapas
sados. 

e) Em ambos os poemas, manifesta-se o 
sentimento de quem tem ·:erteza da rea
lização daquilo que deseje;, mesmo dian
te de dificuldades. 

,. ;CO~ü~ri'(t\iIO:s:7'~':~~~;iI~~jl?L] 
Alternativa correta: letra "c" - Nos dois 

poemas o desejo da fuga do dia-a-dia fica 
evidente. Em ambos há o mundo quimérico 
povoando a imaginação na bLsca da liberda
de, por processo fictício e o utópico chega a 
parecer real. 

Alternativa "a" - Apenas no poema 
"vou-me embora para pasárgada" há uma re
ferência à infância do poeta, nas como com
paração, de que o seu desejo presente seja 
realizado tal qual fora aquela passagem de 
sua infância, no final do trecho em questão. 



DUIlA NOGUEIHA 628 INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO ................................................................. 

Alternativa "b" - O circo é real e o desejo 
está ligado à vontade de se ter nascido lá: "Se 
eu tivesse nascido no circo": a forma verbal no 
modo imperfeito do subjuntivo propõe essa 
condição. Já em pasárgada (expressão persa 
que significa campos persas), segundo afir
ma o próprio Bandeira, criou um oásis na sua 
imaginação onde ele vai se refugiar. 

Alternativa "d" - Em pasárgada há diva
gações do poeta, pois tudo o que ele não po
dia fazer na vida (devido à sua precária saú
de) "faria" lá, num futuro imaginário: vou-me 
embora para pasárgada. No circo, os desafios 
existem, mas poderiam ser concretizados, se 
o poeta "tivesse nascido lá" ... 

Alternativa "e" - Não. Em malabarismos 
há a ideia das ações uma subordinada à ou
tra: modo hipotético = se eu tivesse nascido 
lá, machucaria, aprenderia, usaria; em pasár
gada, o poeta realizará um desejo utópico. 

26. (FCC - Técnico Judiciário - Área Ad
ministrativa - TRT 5/2013) No poema, 
contrapõe-se a condição vivida pelo poeta 
a uma condiç2:o hipotética. Assim, afirma-se, 
corretamente, que nesta haveria, enquanto 
naquela há ........ . 

Preenchem corretamente as lacunas da 
frase acima, respectivamente: 

a} aprendizagem - entretenimento 

b} dor - necessidade de dar certo na vida 

c} desejos imediatos - sofrimento 

d} sofrimento - realização de sonhos 

e} ócio - deveres inadiáveis 

Alternativa correta: letra "e" - A dica 
está no uso dos verbos e no contexto, óbvio. 
Na condição hipotética (nesta - o pronome 
está mais próximo): não faria nada, não teria 
desejos imediatos ou deveres inadiáveis = 
ócio; condição vivida pelo poeta (naquela -
termo mais distante): há não desejos imedia
tos ou deveres inadiáveis. 

Alternativa "a" - Os termos estão na or
dem inversa. 

Alternativa "b" - Os dois termos refe
rem-se à condição vivida pelo poeta. 

Alternativa "c" - Os dois termos refe
rem-se à condição vivida pelo poeta. 

Alternativa "d" - Os dois termos refe
rem-se à condição vivida pelo poeta, já que 
na condição hipotética, não se importaria em 
realizar os sonhos: deixaria cada coisa entre
gue a seu destino. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Um ano de ausência 

A porta aberta, você dava logo de 
cara com um azulejo na parede: "Aqui 
mora um solteiro feliz". Uma pitada 
de humor com um toque popular. 
Essa graça espontânea que a tudo 
dá gosto. 00 contrário, a vida é só 
enfado e mormaço. Era de fato um so
litário. Precisava de ser só. Nisso, sua 
personalidade era feita de uma peça 
só. Incapaz de simulação, ou até, em 
certos casos, de uma ponta de hipo
crisia que se debita à polidez social. 

Nunca vi solitário de porta tão 
aberta. Nesse sentido, falando de Mi
nas, do tempo em que lá viveu, obser
vava o recato, a quase avareza com 
que os mineiros tratam o forasteiro. 
Talvez por isso nunca se esqueceu de 
um almoço em Caeté, que lhe deu 
uma página antológica do ponto de 
vista das duas artes - a culinária e a 
literária. Sendo de um temperamento 
encolhido, sobretudo na mocidade, 
gostava desse c/ima de intimidade 
que cria laços de confiança e amizade 
para sempre. 

A primeira vista, ou de longe, pa
recia, sim, o que os franceses chamam 
de um urso. Sempre metido consigo 
mesmo, fabricava o seu próprio mel. 
Espécie de ruminante, que se ali
mentava da matula que traz de nas
cença. Fugia da cilada sentimental, 
ou da emoção, pelo atalho do senso 
de humor. Sabia manejar a lâmina da 
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ironia, nunca a usava a seco. Sempre 
compensada por uma tirada de forte 
teor humano. Horror ao pedantismo, 
à .afetação. Não impostava a voz, 
nem apena. 

Talvez tivesse qualquer coisa de 
bicho, esse homem sensível à beleza 
fugaz deste mundo. Na sua relação 
com a natureza, não havia interme
diação de ordem intelectual. O cora
ção da vida pulsava no seu coração. 
Era um ser livre e lírico. Seu c/aro 
olhar de sabedoria espiava o Brasil 
com algum tédio. País sem jeito, que 
trata mal as crianças e os pobres. O 
sentimento de justiça sem apelo ide
ológico. Muito antes do modismo 
conservacionista, pleiteou a causa do 
macaco carvoeiro e de todo e qual
quer ser ameaçado. Tinha uma dis
ponibilidade fundamental para ver e 
escrever. Um senhor poeta, o cronista 
Rubem Braga. 

(Adaptado de: Otto Lara Resende. 
Bom' dia para nascer: crônicas publi
cadas na Folha de S.Paulo. São Paulo: 
Cia. das Leiras, 2077, p. 259 e 260) 

27. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 12/2013) Rubem Braga é 
caracterizado pelo autor como um 

a) poeta que acabou se tornando cronista, 
o que fez com que seu lirismo e sensibi
lidade dessem lugar à ironia dirigida con
tra a sociedade e à recusa a agir de acor
do com as normas e convenções sociais. 

b} homem tímido e solitário, que não abria 
mão da franqueza sob o pretexto de 
guardar as conveniências, e ao mesmo 
tempo uma pessoa acolhedora e capaz 
de amizades duradouras, sendo ainda 
grande amante da natureza. 

c} homem que nasceu em Minas Gerais e 
detestava os mineiros e um brasileiro 
que não gostava do Brasil, aspectos de 
sua personalidade que Otto Lara Resen
de lamenta, por mais que pudessem ter 
origem em justas preocupações. 

d) verdadeiro urso, a ponto de viver isolado 
dos homens, preocupado apenas com a 
natureza e com a preservação do meio 
ambiente, tornando-se o grande inspira
dor do movimento conservacionista no 
Brasil. 

e) homem extremamente engraçado, a 
ponto de fazer piada da própria solidão, 
mas que se deixava levar por momentos 
de tristeza e abatimento ao experimentar 
uma de suas diversas desilusões amoro
sas. 

Alternativa correta: letra "b" - A alter
nativa B resume num só parágrafo todo o 
conteúdo dos quatro parágrafos do texto, 
em que Otto Lara Resende retrata, com rara 
beleza adjetiva, o perfil do cronista Rubem 
Braga. 

Alternativa "a" - Cronista de grande 
sensibilidade, sendo considerado por Otto 
Lara Resende, pelo lirismo poético contido 
em suas crõnicas: "Um senhor poeta, o cro
nista Rubem Braga" (fim do último parágra
fo). A ironia com que apimentava suas crô
nicas partia do sentimento de justiça: "Seu 
olhar claro de sabedoria espiava o Brasil com 
algum tédio". (último parágrafo). 

Alternativa "c" - Rubem Braga não era 
mineiro; nasceu em Cachoeira do Itapemirim, 
Espírito Santo. Ele viveu, estudou e formou
-se (Direito) em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Otto Lara não o caracteriza como quem não 
gostava do Brasil, mas como alguém que "es
pia o Brasil com tédio"pelas injustiças sociais. 

Alternativa "d" - Não é essa a afirmação 
autor sobre Rubem Braga. Por ser uma pes
soa que se esquivava e se recolhia a poucos 
amigos, preferindo estar sempre só. Otto La
ra Resende declara: "à primeira vista .... , pa
recia, sim o que os franceses chamavam de 
urso". "Era um ser livre e lírico". " ... espiava o 
Brasil com algum tédio", mas possuía ", .. senti
mento de justiça sem apelo ideológico". 

Alternativa "e" - Não é o que o tex
to apresenta. Rubem Braga era reservado, 
gostava de isolamento e "fugia da cilada 
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sentimental", escapando da emoção, da fal
sidade, do fingimento, usava como recurso a 
ironia e o humor. Não suportava ostentação 
e falsa modéstia. 

28. (FCC - Técnico Judiciário - Area Ad
ministrativa - TRT 12/2013) Considerado o 
contexto, o segmento cujo sentido está ade
quadamente expresso em outras palavras é: 

a) se alimentava da matula (3° parágrafo) == 
se nutria da provisão 

b) pelo atalho do senso de humor (3" pará
grafo) == através de um muxoxo 

c) tratam o forasteiro (2° parágrafo) = refe
rem-se ao salteador 

d) manejar a lãmina da ironia (3° parágrafo) 
== lidar com o cortante da blasfêmia 

e) sem apelo ideológico (4ü parágrafo) 
desprovido de ideias revolucionárias 

C()MENTÁRIÓS 

Alternativa correta: letra "a" 

Nota da autora: Questão de interpreta
ção e semântica. 

- Alimentar é sinônimo de nutrir; matula 
é farnel, alforje com comida para viagem e 
provisão é estoque de produtos alimentícios 
que são de extrema importãncia para o sus
tento de uma pessoa, comunidade, família 
etc., por um determinado período de tempo: 
são sinônimos. 

Alternativa "b" - Muxoxo significa esta
lo com a língua e os lábios, acompanhado 
eventualmente da interjeição ah, indicando 
desprezo ou desdém. Não possui relação si
nônima alguma com humor. 

Alternativa "c" - Forasteiro é que é de 
fora, estrangeiro, peregrino, estranho e sal

teador significa bandido, ladrão de estrada, 
bandoleiro, assaltante. 

Alternativa "d" - lâmina está no sentido 
figurado e não significa cortante. Blasfêmia é 
discurso, expressão, opinião, enunciado ca
paz de deneg rir e ofender algo respeitoso ou 
reverenciado e não ironia. 

Alternativa "e" - O erro está na diferen
ça gritante entre apelo e desprovido de ideais. 
Ideológico é relativo à ideologia e revolucio
nário é aquele que provoca revoluções; favo
rável a transformações radicais; progressista, 
inovador. 

TEXTOS PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÕES 

Texto I 

Tudo é grandioso na Amazônia, 
o maior bloco remanescente de flo
resta tropical do planeta. Com pouco 
mais de 6,8 milhões de quilômetros 
quadrados, espalha-se por nove paí
ses da América do Sul- a maior parte 
está no Brasil, que detém 69% da área 
coberta pela floresta. Estima-se ainda 
que ela abrigue quase 25% de todas 
as espécies de seres vivos da Terra, 
além de 35 milhões de pessoas (20 mi
lhões somente no Brasil). A Amazônia 
tem também a maior bacia fluvial do 
mundo, fundamental para a drena
gem de vários países e para a geraçâo 
de chuvas. É o maior reservatório de 
água doce do planeta, com cerca de 
20% de toda a água doce disponível. 
Por isso, é um dos reguladores do cli
ma e do equilibrio hidrico da Terra. 

Apesar de tanta grandiosidade, 
são as alterações em pequena es
cala, como a abertura de clareiras 
para a extração seletiva de madei
ra, que podem representar uma das 
principais ameaças à conservação 
do ecossistema, destaca o biólogo 
Helder Queiroz, diretor do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mami
rauá. De modo geral, explica Queiroz, 
as principais ameaças à Amazânia 
estão hoje associadas às práticas que 
levam direta ou indiretamente à per
da de habitats e à redução de popula
ções de plantas e de animais. "Muitas 
árvores com madeira de grande valor 
comercial são fundamentais para a 
alimentação de diversos animais'~ diz 
Queiroz. 

I 
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Hoje, a perda de ambientes natu
rais é maior numa região conhecida 
como Arco do Desmatamento, que se 
estende do sul ao leste da Amazônia 
Legal- uma área de 5 milhões de km1 

que engloba oito estados. O Arco do 
Desmatamento, definido pela frontei
ra da expansão agropecuária - que 
converte grandes extensões de flores
ta em pastagens -, concentra cerca de 
56% da população indígena do país. 

As regiões de várzea, em terrenos 
mais baixos, no interior da floresta 
amazônica, também têm atraído a 
atenção do poder público durante 
a elaboração de estratégias de con
servação do ecossistema. Boa parte 
dessa região é inundada pelas cha
madas águas brancas, de origem 
andina, ricas em sedimentos e nu
trientes. Nesses trechos, a vegetação 
tende a ser mais abundante. Devido a 
essa riqueza em recursos naturais, as 
florestas de várzea sofrem mais com 
a constante ocupação humana. To
das as grandes cidades amazônicas, e 
boa parte das pequenas, estão locali
zadas nessas áreas. 

(Adaptado de: ANDRADE, Rodri
go de Oliveira, Pesquisa Fapesp, outu
bro de 2073. p. 58-60) 

Texto 1/ 

Em 7985, depois de examinar 
com atenção a intensa urbanização 
da Amazônia, que nas últimas déca
das do século XX acusou as maiores 
taxas do Brasil, a geógrafa política 
Bertha Koiffmann Becker (que morreu 
em julho de 2073) lançou a expressão 
"floresta urbanizada" para definir a 
região, valorizada até então apenas 
pelas matas. Ela preferia usar a ex
pressão Arco do Povoamento Conso
lidado em vez da mais comum, Arco 
do Desmatamento, para designar as 
áreas de ocupação humana nas bor
das da floresta, pela simples razão 

de que essa área está ocupada por 
muitas cidades grandes, estradas e 
plantações de soja, além de pecuária 
e mineração. 

Bertha Becker argumentava que 
era preciso pensar o desenvolvimento 
da floresta, não apenas sua preser
vação. Suas conferências, 05 debates 
com colegas acadêmicos e com ho
mens do governo e os 79 livros que 
publicou ajudaram a enriquecer a 
visão sobre a Amazônia, hoje vista 
como um espaço complexo, resultan
te da interação de forças políticas e 
econômicas. Seu trabalho influenciou 
a elaboração de novas estratégias pa
ra a organização desse território. 

(Adaptado de: Pesquise Fapesp, 
agosto de 2073. p. 56) 

29. (FCC - Técnico Judiciário - Area Admi
nistrativa - TRT 19/2014) A preocupação 
comum aos especialistas citados nos Textos 
I e 11 está 

a) nOs benefícios resultantes para seus mo
radores da extração de madeira de alto 
valor comercial. 

b) no desenvolvimento responsável da re
gião amazônica, com o objetivo de pre
servar a biodiversidade. 

c) no aproveitamento mais adequado da 
água doce, disponível nos estados que 
compõem a Amazônia. 

d) na ocupação da área de floresta, que de
ve acontecer de maneira seletiva de for
ma a controlar o desmatamento. 

e) no maior aproveitamento dos recursos 
naturais, especialmente os que se encon
tram na região de várzeas. 

'.·COMENTÀR.IOS ~::;""'\'~',q 
;, ,./,,.,< , ·",':~,=.:J~~"·"~_::_d';{ 

Alternativa correta: letra "b" - Os dois 
especialistas citados estão preocupados com 
a preservação da biodiversidade. No texto 
I, o biólogo Helder Queiroz está voltado às 
ameaças ambientais tais como a flora, a fau
na, a água e consequências no sentido global 
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(planeta). No texto 11 a geógrafa política Ber
tha Becker vai além da preservação e traz 
uma visão mais ampla para a área da floresta 
urbanizada, eX::Jressão dela, abrangendo a 
ocupação da área pelas cidades grandes, es
tradas, pecuária e mineração. 

Alternativa "a" - Basta reler no segundo 
parágrafo do texto I. as afirmações do biólo
go Helder Queiroz. 

Em C, D, e E as alternativas estão inseridas 
nos textos I e 11 como partes da preocupação 
comum dos dos especialistas, portanto iso
ladas não respondem à questão corretamen
te. 

Alternativa "c" - Não se trata de preocu
pação comum - isoladamente. 

Alternativa "d" - Não se trata de preocu
pação comum - isoladamente. 

Alternativa "e" - Não se trata de preocu
pação comum - isoladamente. 

30. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) Conclui-se corre
tamente do Texto I: 

a) O controle do desmatamento, admitido 
apenas nas áreas de ocupação humana, 
é fundamental para a sobrevivência dos 
moradores. 

b) A floresta, pela variedade de plantas e de 
animais que se encontram nessa área, é 
fonte ilimitada de benefícios para o mun
do todo. 

c) A cobertura vegetal deve ser criteriosa
mente explorada, segundo uma visão 
presa a antigos conceitos relativos à flo
resta. 

d) Medidas de proteção à floresta amazôni
ca são necessárias devido aos benefícios 
que ela prop::Jrciona a todo o planeta. 

e) A oferta diversificada de recursos encon
trados na floresta permite sua comercia
lização em benefício da população local, 
especialmente a indígena. 

Alternativa correta: letra "d" - Tem-se a 
confirmação da alternativa com a releitura do 
primeiro parágrafo do texto I. 

Alternativa "a" - A proposta do controle 
do desmatamento é para toda a área da Flo
resta Amazônica e, quanto aos moradores, 
ele se refere à população de plantas e aos 
animais que perdem seus habitats. 

Alternativa "b" - O texto I coloca como 
grande benefício para o mundo todo a bacia 
amazônica, que é a maior, com seu reservató
rio de água doce, o maior do planeta. 

Alternativa "c" - Não há essa informa
ção no texto I. 

Alternativa "e" - Afirmativa totalmente 
distorcida. 

31. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) "Muitas árvores 
com madeira de grande valor comercial são 
fundamentais para a alimentação de diversos 
animais", diz Queiroz. (Texto I, ~o parágrafo) 

A afirmativa transcrita acima deve ser en
tendida como 

a) incentivo à política de exploração susten
tável da Amazônia, admitida atualmente 
como solução para os problemas oriun
dos do desmatamento. 

b) confirmação das possibilidades de res
tauração das condições da floresta, a par
tir do replantio de algumas espécies mais 
valorizadas. 

c) justificativa para a preocupação atual, 
referente à redução de populações de 
plantas e de animais na região amazôni
ca, em razão da perda de habitats. 

d) proposição de medidas voltadas para a 
preservação do ambiente, que impedem, 
dessa maneira, a redução da biodiversi
dade de toda a vasta região amazônica. 

e) orientação no sentido de direcionar a 
exploração comercial para algumas es
pécies mais valorizadas, sem prejuízo da 
alimentação necessária a algumas espé
cies animais. 

" 
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Alternativa correta: letra "c" - Dica no 
trecho transcrito anteriormente ao citado 
no enunciado: as principais ameaças à Ama
zônia estão hoje associadas às práticas que 
levam direta ou indiretamente à perda de ha
bitats e à redução de populações de plantas 
e de animais. 

Alternativa "a" - Não há incentivo à polí
tica de exploração sustentável, mas um alerta 
e ratificação sobre a perda de ambientes na
turais e a constante destruição que persiste. 

Alternativa "b" - O texto I não traz essa 

informação. 

Alternativa "du 
- A citação de Queiroz é 

uma constatação e não proposição de medi
das. 

Alternativa "eU - Não há esse direciona

mento na transcrição citada, 

32. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) ... pela simples ra
zão de que essa área está ocupada por mui
tas cidades grandes, estradas e plantações 
de soja, além de pecuária e mineração. (Texto 
11, 1° parágrafo) 

A afirmativa acima deve ser considerada 

como 

a) argumento utilizado para alterar o nome 
de determinada área, em que se identifi
ca a causa da proposta de mudança. 

b) referência à impossibilidade de preserva
ção da Amazônia, como consequência do 
excessivo contingente humano estabele
cido na região. 

c) conclusão advinda da impossibilidade de 
impedir a intensa atividade humana na 
região amazônica, por se tratar déj garan
tia única de seu desenvolvimento. 

d) condição indispensável para que haja um 
real desenvolvimento da região amazôni
ca, com base nas atividades agropecuá

rias e na urbanização. 

e) restrição decorrente da verificação das 
altas taxas de ocupação humana na Ama
zônia, fato que conduz à deterioração 
inevitável do ambiente. 

"'~,";CÔMÊNTÁiüos 00 
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Alternativa correta: letra "a" - O argu
mento da geógrafa para a mudança do nome 
Arco do desmatamento para Arco do Povoa
mento Consolidado se justifica, pois é a área 
onde estão localizadas as cidades, as estra
das, a geógrafa julga ser necessária uma no
va geografia na forma de classificar a região. 

Alternativa "b" - Não é a impossibilida
de de preservação da Amazõnia, proposta 
de uma busca de novas estratégias para re
pensar a preservação, devido aos conflitos 
decorrentes da ocupação, conflitos estes que 
envolvem forças políticas, econômicas e inte
resses particulares. 

Alternativa "c" - A afirmativa da questão 
não leva a essa conclusão, antes, coloca um 
problema que deve ser considerado, pois di
ficulta a preservação da Amazônia. 

Alternativa "d" - Ao contrário, é uma 
condição conflitante que requer uma mu
dança de visão para criar novas estratégias 
urgentes e um convite para se repensar a 
preservação da floresta amazônica. 

Alternativa "e" - A urbanização sem 
controle e advinda de interesses de investi
gadores é fato que deteriora o ambiente flo
restal, mas fica restrito a isto só. É necessário 
urgentemente tomadas de políticas públicas 
que possam repensar o fator preservar / de
senvolver. 

TEXTOS PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÕES 

Texto 111 

Este caderno de Jorge de Lima 

bem que se poderia chamar "as im
pressões dum homem que esteve no 
cárcere". E são estes poemas mesmo 
um canto comovido à terra de que 
ele esteve segregado. E há neles qual
quer coiscontro das surpresas e dos 
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espantos que sofre um homem que 
tudo via em névoa, ao sair de uma 
operação de catarata. As cores como 

que vivem com outra intensidade. 

Tudo isso nos versos de Jorge de 
Lima está contado com muita força 
e comoção. Da boa e legítima como

ção que é a que vem da simplicidade, 
que é a que sai das fontes mais precio

sas do coração. f ... ] <' 

É vinda de dentro da terra, da vi

da sentimental do Nordeste, a maior 

parte dos poemas desse caderno. 
Quem os escreveu fez como um des

terrado que a saudade conduziu ao 
retorno. E que voltasse com todos os 
sentidos atacados de fome. E se en
contra o Nordeste por toda a parte em 
seus poemas. f .. .] É ainda no caráter 
puramente regionalista de sua poesia 
que se distingue o Sr. Jorge de Lima. 
Porque o seu regionalismo não é um 
limite à sua emoção e não tem por 
outra parte o caráter de partido polí

tico daquele que rapazes de S. Paulo 
oferecem ao país com as insistências 
de anúncios de remédio. O regionalis
mo do jovem poeta nordestino é a sua 
emoção mais que a sua ideologia. O 
Nordeste não vem em sua poesia co
mo um tema ou uma imposição dou

trinária, vem como a expressão lírica 
de um nordestino evocar a sua terra. 

(Nota preliminar a Poemas esco

lhidos. REGO, José Uns do. in: LIMA, 
Jorge de. Poesias completas. Rio de 
Janeiro: José Aguilar Editora, 1974, 

vol.l, p. 140-142) 

Texto IV 

Já uma vez me afoitei a sugerir 

esta ideia: a necessidade de reconhe
cer-se um movimento distintamente 
nordestino de renovação das letras, 
das artes, da cultura brasileira - movi

mento dos nossos dias que, tendo 
se confundido com a expansão do 
muito mais opulento "modernismo" 

paulista-carioca, teve, entretanto, 
condições próprias - "ecológicas", po
deria dizer-se com algum pedantismo 
_ de formação, aparecimento e vida. 

Desse "movimento do Nordeste" 
pode-se acrescentar que foi uma es
pécie de parente pobre, capaz de dar 
ao rico valores já quase despercebi
dos de outras partes do Brasil e neces
sitados apenas dos novos estímulos 
vindos do Sul e do estrangeiro para 
se integrarem no conjunto de rique
za circulante e viva constituída por 
elementos genuinamente brasileiros, 
essenciais ao desenvolvimento da 
nossa cultura em expressão honesta 
do nosso ethos, da nossa história e 
da nossa paisagem e em instrumen
to de nossas aspirações e tendências 
sociais como povo tanto quanto pos

sível autônomo e criador. [. . .] 

Experiência brasileira não falta a 

Jorge de Lima: ele é bem do Nordeste. 
Não lhe falta o contato com a reali
dade afro- nordestina. E há poemas 
seus em que os nossos olhos, os nos
sos ouvidos, o nosso olfato, o nosso 
paladar se juntam para saborear gos

tos e cheiros de carne de mulata, de 
massapé, de resina, de muqueca, de 

maresia, de sargaço; para sentir cores 
e formas regionais que dão presença 
e vida, e não apenas encanto literário, 
às sugestões das palavras: que pare
cem lhes dar outras condições de vida 
além da tecnicamente literária. [. . .] 

Jorge de Lima, um dos maiores 
poetas brasileiros de todos os tempos, 

r. .. ] põe o estrangeiro que se aproxima 
da poesia brasileira em contate;> com 
uma das nossas maiores riquezas: a 

interpretação de culturas, entre nós 
tão livre, ao lado do cruzamento de 
raças. Dois processos através dos 
quais o Brasil vai-se adoçando nu
ma das comunidades mais genuina

mente democráticas e cristãs do nos

so tempo. 
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(Nota preliminar a Poemas ne
gros. FREYRE, Gilberto in: LIMA, Jorge 
de. Poesias completas. Rio de Janeiro: 
José Aguilar Editora, 1974, v. I, p. 157 
e 158) 

33. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) Nos Textos 111 e IV, 
os autores 

a) se opõem na apresentação de justificati
vas para a avaliação da obra de um po
eta conterrâneo, ao apontar tendências 
que se diferenciam na composição dessa 
mesma obra. 

b) se propõem a analisar algumas tendên
cias de um poeta alagoano voltado para 
sua terra, cujas tradições são abordadas 
liricamente, com emoção e sensibilidade. 

c) discutem aspectos importantes da obra 
de Jorge de Lima, voltado bem mais pa
ra a técnica da composição, com versos 
criados com perícia, segundo as normas 
da arte poética. 

d) apresentam algumas ressalvas à escolha 
de temas abordados na obra de um po
eta alagoano, embora reconheçam sua 
perícia na construção dos versos de rigor 
métrico. 

e) aceitam a interferência de influências 
estrangeiras na obra de alguns poetas 
nordestinos, por sua importância no de
senvolvimento de uma poesia de caráter 
regional. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "b" - Os au
tores dos textos, também grandes talentos 
e sensibilidade quanto ao social e à poética 
- literato um, sociólogo e cientista político 
outro - fazem uma análise do grande poeta 
nordestino Jorge de Lima. Apontam a forma 
lírica com simplicidade poética que evoca 
toda força mágica de uma região, revelando 
em sua poesia a beleza nordestina sentida 
através da paisagem rústica que povoa sua 
imaginação. Evocação de imagens que refle
tem e que povoaram sua infância. Os autores 
dos textos 111 e IV definem a poesia de Jorge 

carregada de emoção e beleza, poetando 
com a alma sobre as gentes e as coisas do 
nordeste. 

Alternativa "a" - Os autores não se 
opõem ao avaliarem a obra do conterrâneo. 
Tanto José Lins do Rego (Paraibano) quanto 
Gilberto Freire (Recifense) apontam as ten
dências da obra de Jorge de Lima (Alagoa
no) definindo-a como experiência brasileira 
daquele que é bem do nordeste e que sabe 
sentir as cores e formas regionais (texto IV) 
com muita força e emoção ( ... ) se encontra o 
nordeste por toda a parte em seus poemas 
(texto 111). Não se pode esquecer que os au
tores dos textos 1/1 e IV são grandes conhe
cedores e defensores da cultura do povo do 
nordeste e do povo brasileiro. 

Alternativa "c" - Para Gilberto Freire, 
os poemas de Jorge de Lima têm sabor, têm 
cores, têm cheiros: para sentir cores e formas 
regionais que dão presença e vida, e não 
apenas encanto literário às sugestões das 
palavras: que parecem lhes dar outras condi
ções de vida além da tecnicamente literária 
(terceiro parágrafo - texto IV) e, José Lins do 
Rego: o regionalismo do jovem poeta nor
destino é a sua emoção mais que sua ideo
logia. O nordeste não vem em 5ua poesia co
mo um tema ou uma imposiçiSo doutrinária, 
vem como expressão lírica de um nordestino 
evocar a sua terra (texto 111 - fim do terceiro 
parágrafo). 

Como se pode ver, os aspectos discutidos 
mostram poética muito além ca técnica e da 
norma da arte de fazer poesia. 

Alternativa "d" - Nenhum dos dois au
tores está preocupado com a métrica da 
construção dos versos de Jorge de Lima e, 
sim, ressaltam e exaltam os temas abordados 
pela riqueza da interpretação de culturas e 
pelo caráter regionalista recheado de emo
ção, da simplicidade que o poeta vai ao fun
do de seu coração e conta com intensidade a 
sua terra, a sua gente, conotando beleza, co
res e cheiros, com poemas visuais, olfativos e 
gustativos, que, segundo José Lins do Rego, 
saem das fontes mais preciosas do coração. 
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Alternativa "e" - Não. José Lins do Rego 
defende: é ainda no caráter puramente re
gionalista de sua poesia que se distingue o 
Sr. Jorge de Li 'l1a. (terceiro parágrafo - texto 
111) e, para Gilberto Freire, a obra de Jorge de 
Lima está recheada da infância afro-nordes
tina, o que coloca o estrangeiro em contato 
com a interpretação de culturas ao lado de 
cruzamento de raças. Tão nordeste como os 
poetas norde~tinos e sem interferência de in
fluências estrangeiras. 

34. (FCC - Técnico Judiciário - Área Admi
nistrativa - TRT 19/2014) Fica evidente, nos 
Textos 111 e IV, 

a) a aceitação de que o regionalismo, seja 
do Sul, seja do Nordeste, deve ser visto 
como a verdadeira expressão dos valores 
brasileiros, especialmente se transmitido 
em forma de poesia. 

b) a crítica ao modo de composição poética 
de corrent::s literárias do Sul em compa
ração com a obra de autores nordestinos, 
que valorizam a simplicidade e a ligação 
com elemEntos regionais. 

c) a contesta:;ão a certas influências rece
bidas por alguns poetas nordestinos, 
vindas de cutras regiões do país, por des
considerarem as tradições regionais e os 
costumes populares. 

d) o respeito à contribuição de poetas de 
outras regiôes, especialmente os do Sul, 
no sentido Je que a poesia seja o espelho 
da realidade brasileira, com suas particu
laridades regionais. 

e) a orientação a novos autores, especial
mente aos nordestinos, na defesa de te
mas regionais a serem abordados em sua 
obra, a partir de considerações sobre um 
poeta alagoano. 

Alternativa correta: letra "b" - No texto 
111, lê-se no terceiro parágrafo: porque o seu 
regionalismo ... não tem por outra parte o ca
ráter de partido político que rapazes de São 
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Paulo oferecem ao país com as insistências 
de anúncios de remédio. No texto IV, a leitu
ra do primeiro parágrafo traz essa crítica de 
forma bastante clara, referindo-se aos movi
mentos literários. 

Alternativa "a" - Fica evidente nos dois 
textos que os autores fazem distinção quan
to à expressividade dos valores brasileiros 
nos escritores e poetas do nordeste quanto 
ao regionalismo em relação aos autores do 
sul. 

Alternativa "c" - Não há contestação a 
esse respeito nem os poetas nordestinos re
cebem influências de outras regiões do país. 

Alternativa "d" - Não. Há referências à 
necessidade apenas de novos estímulos vin
dos do sul, porque a realidade e as partiCula
ridades regionais, estas, os poetas nordesti
nos conhecem e cultuam muito bem. 

Alternativa "e" - Não há essa informa
ção nos textos 111 e IV, mas há um apelo para 
o reconhecimento de um movimento distin
tamente nordestino de renovação das letras, 
das artes, da cultura brasileira (primeiro pará
grafo - texto IV). 

TEXTOS PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÕES 

Veja, aí estão eles, a bailar seu dia

bólico "pas de deux"l: sentado, ao fundo 

do restaurante, o cliente paulista acena, 
assovio, agita os braços num agônico po
lichinelo; encostado à parede, marmóreo 
e impassível, o garçom carioca o ignora 
com redobrada atenção. O paulista estre
bucha: "Amigô?!'~ "Chefê?!'~ "Parceirô?!"; 
o garçom boceja, tira um fiapo do ombro, 
olha pro lustre. 

Eu disse "cliente paulista'; percebo a 
redundância: o paulista é sempre cliente. 
Sem querer estereotipar, mas já estereoti
pando: trata-se de um ser cujas interações 
sociais terminam, 99% das vezes, diante 
da pergunta "débito ou crédito?".[. .. ] Como 

1. Um tipo de coreografia, de dança. 
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pode ele entender que o fato de estar pa

gandonão garantirá a atenção do garçom 
carioca? Como pode o ignóbil paulista, 

nascido e criado na crua batalha entre 

burgueses e proletários, compreender o 
discreto charme da aristocracia? 

Sim, meu caro paulista: o garçom ca

rioca é antes de tudo um nobre. Um antigo 

membro da corte que esconde, por trás 
da carapinha entediada, do descaso e da 

gravata borboleta, saudades do impera

dor. [ .. .] Se deixou de bajular os príncipes e 
princesas do século 19, passou a servir reis 

e rainhas do 20: levou gim tônicas para Vi

nicius e caipirinhas para Sinatra, uísques 

para Tom e leites para Nelson, recebeu gor

das gorjetas de Orson Welles e autógrafos 
de Rockfeller; ainda hoje fala de futebol 

com Roberto Carlos e ouve conselhos de 

João Gilberto. Continua tão nobre quanto 

sempre foi, seu orgulho permanece intac

to. 

Até que chega esse paulista, esse 

homem bidimensional e sem poesia, de 

camisa polo, meia soquete e sapo tênis, 

achando que o jacarezinho de sua Lacoste 
é um crachá universal, capaz de abrir to

das as portas. Ah, paulishhhhta otááário, 

nenhum emblema preencherá o vazio que 

carregas no peito - pensa o garçom, antes 

de conduzi-lo à última mesa do restauran
te, a caminho do banheiro, e ali esquecê-lo 

para todo o sempre. 

Veja, veja como ele se debate, como 
se debaterá amonhã, depois de amanhã e 
até a Quarta-Feira de Cinzas, maldizendo 

a Guanabara, saudoso das várzeas do Tie

tê, onde a desigualdade é tão mais organi

zada: "Ó, companheirô, faz meia hora que 

eu cheguei, dava pra ver um cardápio?!". 

Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com 

sua existência plebe ia. O garçom carioca 
não está aí para servi-lo, você é que foi ao 

restaurante para homenageá-lo. 

(Antonio Prata, Cliente paulista, gar

çom carioca. Folha de S.Paulo, 06.02.2013) 
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35. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) Assinale a alternativa 
contendo passagem em que o autor simula 
dialogar com o leitor. 

a) Acalme-se, conterrãneo. Acostume-se 
com sua existência plebeia. 

b) Ô, companheiro, faz meia hora que eu 
cheguei ... 

c) Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico 
"pas de deux". 

d) Sim, meu caro paulista ... 

e) Ah, paulishhhhta otááário ... 

cÓMEI~I~iüº} 
Alternativa "c": correta- O autor inicia o 

texto simulando o diálogo. 

Alternativa "a" - Conterrâneo é vocati
vo (com quem se fala). 

Alternativa "b" - Companheiro é voca
tivo. 

Alternativa "d" - Meu caro paulista é 
vocativo. 

Alternativa "e" - Paulishhhhta otááário 
é vocativo. 

36. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) No primeiro parágrafo, pa
ra reforçar a ideia que quer transmitir, o autor 
se expressa por meio de uma incoerência. 
Assinale a alternativa com a passagem que 
demofJ.Stra essa afirmação. 

Assinale a alternativa com a passagem 
que demonstra essa afirmação. 

a) .... encostado à parede, marmóreo e im

passível ... 

b) ... o garçom boceja, tira um fiapo do om

bro ... 

c) .... o cliente paulista acena, assovia, agita 

os braços ... 

d) ... o garçom carioca o ignora com redo

brada atenção. 

e) .... aí estão eles, a bailar seu diabólico "pas 

de deux" ... 
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Alternativa "d": correta - Ignorar: não 
saber, desconhecer; atenção: cuidado, de
dicação, zelo. Incoerente é ignorar com re
dobrada atenção - ocorre ênfase no uso do 
adjetivo redobrada. 

Alternativa "a" - Não é incoerente (sem 
sentido). Marmóreo no sentido figurado: du
ro e insensível; impassível: imperturbável, 
sereno. .r 

Alternativa "b" - As duas ações indicam 
desprezo. 

Alternativa "c" - O cliente tenta chamar 
a atenção do paulista. 

Alternativa "e" - Não há incoerência. 

37. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2013) É correto afirmar que, 
no primeiro parágrafo, o autor traça um 
contraste entre as posturas do cliente e do 
garçom, contrapondo a 

a) agitação insistente do primeiro à estatici
dade do segundo. 

b) informalidade do primeiro ao profissio
nalismo impassível do segundo. 

c) falta de polidez do primeiro à eficiência 
do segundo. 

d) negligência do primeiro à falta de educa

ção do segundo. 

e) grosseria do primeiro ao cavalheirismo 
nobre do segundo. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Ao longo do 
texto, continua diferenciando as persona
gens. No primeiro parágrafo: o cliente paulis
ta acena, assovia, agita os braços num agô
nico polichinelo (. .. ),0 paulista estrebucha: 
"Amigô?!", "Chefê?!", "Parceirô?!"; o garçom 
carioca o ignora com redobrada atenção 
(. .. ),0 garçom boceja, tira um fiapo do ombro, 
olha pro lustre. 

Alternativa "b" - Não há informalidade 
nem profissionalismo. 

Alternativa "c" - Não há gentileza do 
primeiro nem eficiência do segundo. 

Alternativa "d" - Não há desleixo nem 
falta de educação (apenas estaticidade). 

Alternativa "e" - Nem grosseria nem ca
valheirismo. 

38. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2013) Infere-se, da exposição 
de ideias, que o autor compõe retratos bem
-humorados de dois tipos, 

a) apoiando as atitudes de ambos, cujas 
qualidades morais destaca. 

b) prestigiando o garçom, cuja atitude clas
sifica de inadequada, em diversas passa
gens. 

c) identificando-se com as atitudes do 
cliente, apesar de expressar antipatia por 

aquele. 

d) tomando partido do garçom, pois, como 
este, o autor também é carioca. 

e) ironizando os comportamentos de am
bos, embora ele também seja paulista. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Embora em 
todo texto a ideia fique clara (garçom plebeu 
e paulista burguês), no último parágrafo há a 
conclusão: 

- Paulista: Veja, veja como ele se debate, 
como se debaterá amanhã, depois de ama
nhã e até a Quarta-Feira de Cinzas, maldi
zendo a Guanabara, saudoso das várzeas do 
Tietê, onde a desigualdade é tão mais orga
nizada. 

- Carioca: O garçom carioca não está aí 
para servi-lo, você é que foi ao restaurante 
para homenageá-lo. 

Alternativa "a" - O autor não apoia as 
atitudes. 

i 
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Alternativa "b" - Não prestigia o gar
çom. 

Alternativa "c" - Não se identifica e não 
expressa antipatia. 

Alternativa "d" - Não toma partido. 

39. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) O contexto em que se en
contra a passagem - Se deixou de bajular os 
príncipes e princesas do século 19, passou a 
servir reis e rainhas do 20: (2 0 parágrafo) -le
va a concluir, corretamente, que a menção a 

a) príncipes e princesas constitui uma refe
rência em sentido não literal. 

b) reis e rainhas constitui uma referência em 
sentido não literal. 

c) príncipes, princesas, reis e rainhas cons

titui uma referência em sentido não lite
ral. 

d) príncipes, princesas, reis e rainhas consti
tui uma referência em sentido literal. 

e) reis e rainhas constitui uma referência em 
sentido literal. 

Alternativa "b": correta - Sentido lite
ral: diz-se do sentido, do significado primei

ro, genuíno de uma palavra, aquele que lhe é 
próprio, que não é fruto de evoluções semân
ticas nem resulta de combinações textuais. 
Reis e rainhas: pessoas importantes (Vinicius, 
Sinatra, Tom, Nelson). 

Alternativa "a" - Sentido literal porque 
menciona o século 19. 

Alternativa "c" - Reis e rainhas: sentido 
não literal; príncipes e princesas: sentido lite
ral. 

Alternativa "d" - Reis e rainhas: sentido 
nâo literal; príncipes e princesas: sentido lite
ral. 

Alternativa "e" - Sentido não literal. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Desde o surgimento da ideia de hi
pertexto, esse conceito estô ligado a uma 

nova concepção de textualidade, na qual 
a informação é disposta em um ambiente 
no qual pode ser acessada de forma não 
linear. Isso acarreta uma textualidade que 
funciona por associação, e não mais por 
sequências fixas previamente estabeleci
das . 

Quando o cientista Vannevar Bush, na 
década de 40, concebeu a ideia de hiper
texto, pensava, na verdade .. na necessida
de de substituir os métodos existentes de 
disponibilização e recuperação de infor
mações ligadas especialmente à pesquisa 
acadêmica, que eram lineares, por siste
mas de indexação e arquivamento que 
funcionassem por associação de ideias, 
seguindo o modelo de funcionamento da 
mente humana. O cientista. ao que pare
ce, importava-se com a criação de um sis

tema que fosse como uma "máquina po
ética», algo que funcionasse por analogia 
e associação, máquinas que capturassem 
o brilhantismo anárquico d~ imaginação 
humana. 

Parece não ser obra do acaso que a 
ideia inicial de Bush tenha sido conceitu
ada como hipertexto 20 anos depois de 
seu artigo fundador, exatamente ligada 

à concepção de um grande sistema de 
textos que pudessem estar disponíveis em 
rede. Na década de 60, o cientista Theodor 
Nelson sonhava com um sistema capaz de 
disponibilizar um grande número de obras 
literárias, com a possibilidade de interco
nexão entre elas. Criou, então, o "Xanadu", 
um projeto para disponibilizar toda a lite
ratura do mundo, numa rede de publica
ção hipertextual universal e instantânea. 
Funcionando como um imenso sistema de 
informação e arquivamento, o hipertexto 
deveria ser um enorme arquivo virtual. 

(Disponível em: http://www.pucsp. 
~id/4IitLlonghi/hipertexto.htm. 
Acesso em: 05 fev 20 73. Adaprado) 
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40. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) Embora se trate de um tex
to predominantemente informativo, é cor
reto afirmar que o autor faz uma inferência, 
expressando sua opinião, ao dizer: 

a) O cientista, ao que parece, importava-se 
com a criação de um sistema que fosse 
como uma "máquina poética". 

b) Criou, então, o "Xanadu", um projeto para 
disponibilizar toda a literatura do mundo, 
numa rede. 

c) Isso acarreta uma textualidade que fun
ciona por associação. 

d) A informação é disposta em um ambien
te no qual pode ser acessada de forma 
não linear. 

e) Desde o surgimento da ideia de hipertex
to, esse conceito está ligado a uma nova 
concepção de textualidade. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "a": correta - Através da ex
pressão ao Que parece, chegamos à resposta 
correta. 

Dica: Os textos informativos têm o obje
tivo de abordar algum tema e transmitir co
nhecimento a respeito desse tema, transmitir 
dados e conceitos. 

Isso é o que acontece em reportagens de 
revistas e jornais, verbetes de dicionários e 
enciclopédias, artigos de divulgação cientifi
ca e livros didáticos. 

A maioria dos leitores, quando tem em 
mãos um texto informativo, tem a expecta
tiva de aprender alguma coisa com a leitura. 

Incluímcs neste tipo de textos todos os 
compreendidos no jornalismo: jornais, re
vistas, folhetos, com suas diferentes varieda
des (notícias, reportagens, artigos diversos, 
anúncios etc.). Incluímos também a corres
pondência, embora possa haver cartas que 
se encaixariam melhor num modelo literário. 
No entanto, a maior parte de correspondên
cia que recebemos e enviamos tem como fi
nalidade informar algo concreto. 
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Características de um texto informati

vos: 

Conhecer ou transmitir explicações e informa
ções de caráter geral. 

Seu objetivo é compreender ou comunicar as 
caracterfsticas principais do tema, sem maior 
aprofundamento: 

Jornais e revistas. 

Livros de divulgação, folhetos. 

Notícias. 

Artigos e reportagens. 

Anúncios e propaganda. 

Avisos, anúncios públicos. 

Correspondência pessoal ou comercial. 

Convites. 

Entrevistas. 

Uso de indicadores de aproximação ao conteú
do (títulos, fotos, imagens, tipografia, seções do 
jornal etc). 

Identificação do tema da informação. 

Identificação da ideia principal. 

Identificação dos detalhes principais. 

"Fonte: http://diaadia-doprofessor.blog.s-

pot.com.br/ 

Alternativa "b" - Informação objetiva. 

Alternativa "c" - Informação objetiva. 

Alternativa "d" -Informação objetiva. 

Alternativa "e" -Informação objetiva. 
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41. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá

rio - TJ-SP/2013) O pensamento da persona

gem Vândalo, no último quadrinho, 

a) põe em dúvida a ideia de que o intercâm

bio terá sucesso. 

b) não admite as verdadeiras qualidades do 
garoto que morará com Grump. 

c) contradiz a ideia de que o garoto será 
bem recebido por Grump. 

d) expressa o reconhecimento de caracte
rísticas negativas em quem receberá o 
garoto. 

e) reconhece a dificuldade de Grump ade
quar-se ao perfil traçado pele. projeto de 
intercâmbio. 

Alternativa "d": correta - Aqui é o lugar: 

possui características opostas aos adjetivos 
inteligente, comunicativo, astuto e ter perso
nalidade forte. 

Alternativa "a" - Não há dúvida. 

Alternativa "b" - Não se pode afirmar se 
admite ou não. 

Alternativa "c" - Não contradiz. 

Alternativa "e" - Nada indica que have
rá dificuldade. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A disseminação do conceito de boas 

práticas corporativas, que ganhou força 

nos últimos anos, fez surgir uma estrada 
sem volta no cenário global e, consequen

temente, no Brasil. Nesse contexto, gover

nos e empresas estão fechando o cerco 

contra a corrupção e a fraude, valendo-se 
dos mais variados mecanismos: leis seve-

j' ras, normas de mercado e boas práticas de 

gestão de riscos. Isso porque se cristalizou a 

compreensão de que atos ilícitos vão além 
de comprometer relações comerciais e o 
próprio caixa das empresas. Eles represen

tam dano efetivo à reputação empresarial 
frente ao mercado e aos investidores, que 

exigem cada vez mais transparência e, em 
casos extremos, acabam em investigações 
e litígios judiciais que podem levar executi

vos à cadeia. 

(Fernando Porfírio, Pela solidez nas or
ganizações. Em Mundo corporativo nO 28, 

abril-junho 2070) 
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42. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2013) A Pélrte final do texto, em 
negrito, coloca-se para a afirmação que a an

tecede como 

a) um trecho explicativo de ideia exposta 
anteriormente. 

b) uma resposta não fundamentada em da
dos de realidade. 

c) um meio de levar o leitor a buscar expli
cações que não estão no texto. 

.r 

d) uma sequência fundamentada em hipó
teses pouco prováveis. 

e) a manifestação de uma contradição que 
será discutida. 

Alternativa "a": correta - Faz parte da 
conclusão, portanto explica ideia exposta 
anteriormente. 

Alternativa "b" - Não é resposta. 

Alternativa "c" - As explicações estão 

no texto. 

Alternativa "d" - Não há hipóteses pou
co prováveis. 

Alternativa "e" - Não há contradição. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Saber é trabalhar 

Geralmente, numa situação de altos 

índices de desemprego, o trabalhador 

sente a necessidade de aprimorar a sua 

formação para obter um posto de traba
lho. As empresas buscam os mais qualifi

cados em cada categoria e excluem os que 

não se encaixam no perfil pretendido. Nos 

últimos anos, essa não tem sido a lógica 

vigente no Brasil. Segundo a pesquisa de 

emprego urbano feita pelo Dieese (De
partamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconómicos) e pela Funda

ção Seade (Sistema Estadual de Análise de 

Dados), os níveis de pessoas sem emprego 
estão apresentando quedas sucessivas de 

2005 para cá. O desemprego em nove regi

ões metropolitanas medido pela pesquisa 

era de/7,9% em 2005 e fechou em 11,9% 
em 20/0. 

A pesquisa do Dieese é um medidor 

importante, pois sua metodologia leva em 
conta não só o desemprego aberto (quem 

está procurando trabalho), como também 

o oculto (pessoas que desistiram de procu

rar ou estão em postos precários). Uma das 

consequências dessa situação é apontada 

dentro da própria pesquisa, um aumento 

médio no nível de rendimentos dos traba

lhadores ocupados. 

A outra é a dificuldade que as empre

sas têm de encontrar mão de obra qualifi

cada para os postos de trabalho que estão 

abertos. A Fundação Dom Cabral apre

sentou, em março, a pesquisa Carência de 

Profissionais no Brasil. A análise levou em 
conta profissionais dos níveis técnico, ope

racional, estratégico e tático. Do total, 92% 

das empresas admitiram ter djficuldades 

para contratar a mão de obra de que ne

cessitam. 

(Língua Portuguesa, outubro de 20/1. 

Adaptado) 

43. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2012) A frase inicial do texto 
- Geralmente, numa situação ... um posto de 
trabalho. - expressa as condições gerais em 
uma situação de altos índices de desempre
go. De acordo com essas condições, 

a) o perfil de profissional pretendido nem 
sempre é bem definido nas empresas. 

b) o desemprego aumenta em decorrência 
da qualificação profissional. 

c) a formação de um profissional é, yia de 
regra, questão secundária na sua contra
tação. 

d) a qualificação profissional é um caminho 
para se conseguir um emprego. 

e) o profissional deve ter qualificação infe
rior em relação às pretensões da empresa. 

~:~';(:;;;' ,}): ,,:'t'':}:,: 
643 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO t'l~TE.RPRÉTAç~o 
• ........................................................ ••••• .. ':::DETEXTO' ' 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "d": correta- Com muita 
concorrência em função do alto índice de 
desemprego, é preciso melhor qualificação. 

Alternativa "a" - O perfil do profissional 
é definido pela empresa, tanto que são exclu
ídos os que não se encaixam nele. 

Alternativa "b" - Afirmação contraditó
ria, absurda. 

Alternativa "c"- A formação de um pro
fissional não é questão secundária, ao con
trário, é muito importante. 

Alternativa "e"- Afirmação idem a da 
alternativa B: errada e absurda em ralação ao 
texto. 

44. (Vunesp - Escrevente Técnico Judi
ciário - TJ-SP/2012) O texto revela que, no 
Brasil, 

a) as empresas estão mais rigorosas para se
lecionar os mais qualificados. 

b) os índices de desemprego têm-se eleva
do continuamente nas regiões metropo
litanas. 

c) os trabalhadores têm investido mais do 
que o necessário em sua formação profis
sional. 

d) as pesquisas sobre emprego são pouco 
consistentes e confiáveis. 

e) as empresas convivem com a carência de 
mão de obra qualificada. 

COMENTÁRIOS 

Alternativa "e": correta - Convivem 
com a carência de M. O. qualificada, pela di
ficuldade de encontrar profissionais com for
mação adequada de que precisam. 

Alternativa "a" - Não estão mais rigoro
sos, caso contrário, não teriam caído os índi
ces de desemprego. 

Alternativa "b" - Os índices de desem
prego apresentam queda de 2005 a 2010. 

Alternativa "c"- O texto não menciona 
investimento dos trabalhadores e sim neces
sidade de aprimorar sua formação. 

·'C";./I;;":",', 

Alternativa "d"- Ao contrário, afirma ser 
um medidor importante. 

45. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) No contexto em que se 
insere o período - A outra é a d ficuldade que 
as empresas têm de encontrar mão de obra 
qualificada para os postos de trabalho que 
estão abertos. - (30 parágrafo), entende-se 
que a expressão "A outra" refere-se a: 

a) consequências. 

b) lógica. 

c) pesquisa. 

d) situação. 

e) metodologia. 

Alternativa "a": correta- Consequências 
dessa situação . .. a primeira consequência é 
um aumento médio no nível de rendimento. 

Alternativa "b" - lógica aparece no lO 
parágrafo e não há outra. 

Alternativa "c"- Foi a pesquisa que 
apres.entou as consequências. 

Alternativa "d"- A situação é que causa 
as consequências. 

Alternativa "e"- metodologia é a forma 
utilizada para fazer a pesquisa e não há outra. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

SÃO PAULO - Se você leu Cândido, de 
Voltaire, e achou o dr. Pangloss um sujeito 
muito otimista, é porque não abriu Abun
dance, de Peter Diamandis € Steven Kotler. 

Os autores, um milionário com forma
ção em engenharia espacial, genética e 
medicina e um jornalista científico, djzem 

com todas as letras que a humanidade 
está para entrar numa era de superabun
dância, na qual tecnologias tornarão itens 
essenciais tão baratos que todos os habi
tantes da Terra terão acesso a bens e ser
viços até há pouco ao alcance apenas dos 
muito ricos. E tudo isso no horizonte de 
uma geração. 
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Os autores têm até explicação pora 
o fato de não acreditarmos muita nessas 
promesscs. Como fomos programados pa
ra ver o r'lundo como um lugar ameaça

dor, nutri:nos um inescapável pessimismo 
global, que não nos deixa perceber as re
voluções silenciosas de que participamos. 

Talvez sim, talvez não. Abundance é 
definitivamente um livro ousado, e mesmo 
que lhe apliquemos um deságio cético de, 
vá lá, 80%, ainda há coisas surpreenden
tes. 

(Hélio Schwartsman, Abundância e 
otimismo. Folha de S.Paulo, 16.09.2012. 
Adaptado) 

46. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) De acordo com o texto, o 
futuro é descrito pelos autores de Abundan
ce como tempo 

a) auspicioso e de grandes mudanças. 

b) de empobrecimento dos ricos. 

c) de descrença e intolerância. 

d) com certas restrições tecolológicas. 

e) de conflito entre as pessoas. 

Alternativa "a": correta- Auspicioso, 
prometedor, de bom augúrio e mudanças 
com utilização das novas tecnologias. 

Alternativa "b" - Não faz referência a 
pobreza nem empobrecimento. 

Alternativa "c"- Pode lembrar descren
ça "pelo fato ce não acreditarmos muito nes
sas ... " mas não fala em intolerância. 

Alternativa "d"- Não há restrições tec
nológicas. 

Alternativa "e"- Não se refere a conflito 
de nenhuma Espécie. 

47. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Peter Diamandis e Steven 
Kotler acreditam que a descrença quanto às 
promessas apresentadas no livro deve-se ao 
fato de as pessoas participarem de 
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a) um mundo ameaçador em que não há 
revoluções silenciosas. 

b) revoluções silenciosas que são afetadas 
pelo pessimismo global. 

c) um mundo ameaçador sem expectativa 
de revoluções silenciosas. 

d) um pessimismo global distanciado das 
revoluções silenciosas. 

e) revoluções silenciosas decorrentes do 
pessimismo global. 

Alternativa "b": correta - São revolu
ções silenciosas, sem alarde e o pessimismo 
nos impede de percebê-Ias. 

Alternativa "a" - Mundo ameaçador su
posto por nós mas há revoluções silenciosas. 

Alternativa "c"- um suposto mundo 
ameaçador mas com revoluções silenciosas. 

Alternativa "d"- o pessimismo global 
não está distanciado das revoluções silencio
sas. 

Alternativa "e"- Revoluções silenciosas 
não decorrentes, mas apesar do pessimismo 
global. 

48. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) Na frase - E tudo isso no 
horizonte de uma geração.-, o termo em des
taque significa 

a) proposição. 

b) confronto. 

c) paisagem. 

d) intenção. 

e) perspectiva. 

Alternativa "e": correta- "perspectiva", 
na esperança do futuro, expectativa. 

Alternativa "a" - Não se trata de propos-
ta. 

I 
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I 

I 

645 INTERPRETi\çAo DE TEXTO INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO ........ " ~ .................................................................................................................. .. 

Alternativa "b" - Não tem sentido de 
confrontação, acareação. 

A.lternativa "c"- Não é paisagem, pois se 
trata de um substantivo abstrato. 

Alternativa "d"- Não se trata de inten
ção de uma geração. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Ainda vamos ver sites como o Google 

com a mesma nostalgia que hoje dedica

mos a máquinas de escrever e discos de 

vinil. Os atuais mecanismos de busca na 

rede já estão ultrapassados por projetos 

inovadores, que deixam esta tarefa mais 

fácil e precisa. Como você ainda não foi 

informado? Ainda são iniciativas experi

mentais. Falta mais dedicação dos pesqui

sadores e investidores dispostos a deixá

-Ias acessíveis ao grande público. 

(Galileu, dezembro de 2011) 

49. (Vunesp - Escrevente Técnico Judici
ário - TJ-SP/2012) As informações textuais 
permitem inferir que muitas pessoas atual
mente 

a) desconhecem o que seja um mecanismo 
de busca como o Google. 

b) tornaram iniciativas experimentais aces
síveis ao grande público. 

c) sentem saudades das máquinas de escre
ver e dos discos de vinil. 

d) trocaram o Google por máquinas de es
crever e discos de vinil. 

e) substituíram o Google por mecanismos 
inovadores de buscas. 

Alternativa "c": correta- Sentem sau
dades porque veem com nostalgia as máqui
nas de escrever e os discos de vinil em total 
desuso. 

Alternativa "a" - Não demonstram des
conhecimento do Google pelas pessoas. 

Alternativa "b" - As pessoas não toma
ram nenhuma iniciativa acessível ao públi
co. 

Alternativa "d"- Seria o inverso, pois 
atualmente se usa mais o Google que os dis
cos de vinil e máquina de escrever. 

Alternativa "e"- Não substituíram. O 

Google poderá vir a ser substituído por pro
jetos inovadores. 

50. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) No texto, a expressão "esta 

tarefa" diz respeito 

a) às iniciativas experimentais. 

b) à elaboração de projetos inovadores. 

c) à implementação de projetos inovado

res. 

d) à busca de informações na rede. 

e) ao propósito de acabar com o Google. 

Alternativa "d": correta 

Nota da autora: questão de interpreta

ção de texto e pronome. 

Pergunta: O que os projetos inovadores 
deixam mais fácil e precisa? Resposta: a bus
ca de informações na rede. = esta tarefa. 

/' Alternativa "a" - No texto, a expressão 
iniciativas experimentais vem depois de esta 

tarefa. 

Alternativa "b" - Os projetos inovado
res deixam (esta tarefa) a busca na rede mais 

fácil e precisa. 

Alternativa "c"- Não é a implementação 
de projetos inovadores que ficará mais fácil 

e precisa. 

Alternativa "e"- Acabar com o Google 
não constitui nenhuma tarefa ou propósito 

descritos no texto. 
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51. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciá
rio - TJ-SP/2012) Leia a tira. 

/ . 
( GRANDE \ 
,COISA ... j 

....... "'-~ - .,., 

(Gazeta do Povo, 03.05.2011) 

No segundo quadrinho, a fala da perso
nagem revela 

a) hesitação. 

b) indiferença. 

c) contradição. 

d) raiva. 

e) exaltação. 

Alternativa "b": correta- Para a perso
nagem daltônica não importa a cor, pois ele 
não vê diferença. 

Alternativa lia" - Não revela hesitação 
porque não há atitude alguma a ser tomada. 

Alternativa "C"_ Não há contradição 
nem de cores nem de sentimentos. 

Alternativa "d"_ Não revela raiva na per
sonagem, ele fica indiferente. 

Alternativa "e"_ Não exalta nada o fato 
da grama ser mais verde. 

52. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) Julgue o item seguinte, relativo 
às ideias e a aspectos linguísticos do texto 
abaixo. 

Inalterado desde a redemocratização, 
o sistema político brasileiro está finalmen-
te diante de uma oportunidade concreta 
de mudanças, principalmente em relação 
a aspectos que dão margem a uma série 
de deformações e estimulam a corrupção 
já a partir do período de campanha eleito
ral. Se as restrições históricas às transfor
mações não prevalecerem, a Câmara dos 
Deputados deverá dar início ao debate so
bre uma série de inovações com chance de 
valerem já para as próximas eleições. Mais 
uma vez, questões importantes como o vo-
to facultativo e o distritalficarão de fora, o 
que faz que as atenções se concentrem em 1 
aspectos mais polêmicos, como o finan
ciamento público de campanha, a partir 
da criação de um fundo proposto por meio 
de projeto de lei. Se a intenção é mesmo re
duzir as margens para desvios de dinheiro, 
é importante que as pretensões, nesse e 
em outros pontos, sejam avaliadas com 

objetividade e sem prejulgamen~os. 

Zero Hora, 8/4/2013. 

- Infere-se da leitura do texto que há a 
possibilidade de persistirem as restrições às 
transformações do sistema político brasilei
ro. 

( ) Certo ( ) Errado 

. , 
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Resposta: (Certo) 

Nota da autora: Questão de interpreta
ção de texto e conjunção. 

- Início do segundo período do texto: 
"Se as restrições históricas às transformações 
não prevalecerem, a Cãmara dos Deputados 
deverá dar início ao debate sobre uma série 
de inovações com chance de valerem já para 
as próximas eleições." 

1. Gramaticalmente, a conjunção condi
cionai se leva-nos à certeza da possibilidade. 

2. Interpretando: Quanto ao tema do 
texto, que data de 8/4/2013 e traz em seu 
contexto uma certa premonição para o mo
mento da leitura de agora (tempo atual: maio 
2013) quanto ao momento social: o sistema 
político brasileiro está finalmente diante de 
uma oportunidade concreta de mudanças, 
principalmente em relação a aspectos que 
dão margem a uma série de deformações e 
estimulam a corrupção já a partir do período 
de campanha eleitoral. Se as restrições histó
ricas às transformações não prevalecerem, a 
Cãmara dos Deputados deverá dar início ao 
debate sobre uma série de inovações com 
chance de valerem já para as próximas elei
ções. 

53. (Cespe - Analista do MPU/2013) Julgue 
os itens seguintes, relativos às ideias e a as
pectos linguísticos do texto abaixo. 

Se considerarmos o panorama inter

nacional, perceberemos que o Ministério 

Público brasileiro é singular. Em nenhum 

outro país, há um Ministério Público que 

apresente perfil institucional semelhante 

ao nosso ou que ostente igual conjunto de 

atribuições. 

Do ponto de vista da localização ins

titucional, há grande diversidade de si

tuações no que se refere aos Ministérios 

Públicos dos demais países da América La

tina. Encontra-se, por exemplo, Ministério 

Público dependente do Poder Judiciário na 

Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Execut.'vo, no México e no 

Uruguai. 

Constata-se, entretanto, que, apesar 

da maior extensão de obrigações do Mi

nistério Público brasileiro, a relação entre 

o número de integrantes da instituição e 

a população é uma dcs mais desfavorá

veis no quadro latino-americano. De fa

to, dados recentes indicam que, no Brasil, 

com 4,2 promotores para cada 100 mil 

habitantes, há uma situação de clara des

vantagem no que diz respeito ao número 

relativo de integrantes. No Panamá, por 

exemplo, o número é de 15,3 promotores 

para cada cem mil hatitantes; na Guate

mala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bo

lívia, de 4,5. Em situaçdo semelhante ou 
ainda mais crítica do que o Brasil, estão, 

por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais 

baixa relação: 2,4. É correto dizer que há 

nações proporcionalmente com menos 

promotores que o Brasil. No entanto, as 

atribuições do Ministér.'a Público brasileiro 

são muito mais extensas do que as dos Mi

nistérios Públicos desses países. 

Maria Tereza Sadek. A construção de 

um novo Ministério Público resolutivo. In

ternet: <https://aplicacao.mp.mg.gov.br> 

(com adaptações). 

- Os dados expostos na terceiro parágra
fo indicam que os profissionais do Ministério 
Público brasileiro são mais eficientes que os 
dos órgãos equivalentes nos demais países 
da América do Sul. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - Não há dados so
bre a eficiência dos profissionais nem para 
mais nem para menos e rrenos ainda de que 
os profissionais do MP brcsileiro sejam mais 
eficientes. 
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54. (Cespe - An~listà do MPU/2013) Com 
base nos dados apresentados no texto, é 
correto concluir que a situação do Brasil, no 
que diz respei:o ao número de promotores 
existentes no Ministério Público por habitan
te, está pior que a da Guatemala, mas melhor 
que a do Peru. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Certo) - Segundo dados do 
texto, o Brasil está abaixo da Guatemala e 
acima do Peru, o que não coloca o Brasil em 
boa situação na América do Sul. 

55. (Cespe - Analista do MPU/2013) O obje
tivo do texto é provar que o número total de 
promotores no Brasil é menor que na maioria 
dos países da América Latina. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - O objetivo do texto 
é mostrar o déficit de promotores públicos 
em relação à população e às atribuições do 
MP, o que coloca o Brasil em desvantagem a 
muitos países da América Latina. 

56. (Cespe - Analista do MPU/2013) No 
primeiro período do terceiro parágrafo, é 
estabelecido contraste entre a maior exten
são das obrigações do Ministério Público 
brasileiro, em comparação com as de órgãos 
equivalentes em outros países, e o número 
de promotores em relação à população do 
país, o que evidencia situação oposta à que 
se poderia esperar. 

( ) Certo ( ) Errado 

l,"c",,:.::·!;~!::~! .. ,Ç;2MENTARlos 
Resposta: (Certo) - Atente-se aos vocá

bulos em negrito: Constata-se, entretanto, 
que, apesar da maior extensão de obriga
ções do Ministério Público brasileiro, a rela
ção entre o núnero de integrantes da insti
tuição e a população é uma das mais desfa
voráveis no quadro latino-americano .. 

57. (Cespe - Analista do MPU/2013) Julgue 
os itens seguintes, relativos às ideias e a as
pectos linguísticos do texto abaixo. 

Nenhum problema da ética ou da filo
sofia do direito é tão difícil e complexo co
mo o da justiça, e múltiplas são as razões 
para isso. Em primeiro lugar, a justiça é, ao 
mesmo tempo, uma ideia e um ideal, pois, 
se ela jamais se realizasse, ao contrário de 
se manifestar concretamente como um 
dos momentos necessários e mais altos da 
vida humana, seria ~ suposição, ~ 
quimera não merecedora de nossa cons
tante atenção. 

Todavia, por maiores que sejam os 
obstáculos opostos ao nosso propósito de 
desvendá-Ia, e mesmo quando proclama
mos desconsoladamente a impossibilida
de de chegar até ela pelas vias da razão, 
não desaparece nossa aspiração de 13 que 
haja atos justos que dignifiquem a espécie 
humana. É que, ainda que não consiga
mos defini-Ia, não podemos viver sem ela. 

Por outro lado, a justiça nunca se põe 
como um problema isolado, porque sem
pre se acha em essencial correlação com 
outros da mais diversa natureza, dos filo
sóficos aos religiosos, dos sociais aos polí
ticos, dos morais aos jurídicos. 

Nem podia ser de outra forma, em se 
tratando de uma das questões basilares da 
história, a qual não pode ser vista segun
do uma continuidade linear, devendo ser 
vista como o desenrolar de ciclos culturais 
diferentes, com diversificadas conjunturas 
histórico-culturais. 

Ora, cada ciclo ou conjuntura históri
co-cultural tem sua experiência da justi
ça, a sua maneira própria de realizá-Ia in 
concreto, o que leva à conclusão de que, 
em vez de indagar acerca de uma ideia 
universal de justiça, melhor será tentar 
configurar, no plano concreto da ação, o 
que sejam atos justos. 

Miguel Reale. Variações sobre a justiça 
(1). In: O Estado de S.Paulo, 8/2001. Internet 
<http://home.comcast.net> (com adapta
ções). 
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De acordo com o texto, ajustiça é um ide

al de impossível realização, o que é com

provado pela história humana. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - A justiça é uma 

ideia e um ideal ao mesmo tempo, difícil 

e complexa, mesmo sem poder defini-Ia é 

buscada com aridez, seja pela razão ou pela 

aspiração de alcançá-Ia, tão necessária é à es

pécie humana. 

58. (Cespe - Analista do MPU/2013) Con

clui-se da leitura do texto que a dificuldade 

de se definir a justiça decorre, entre outras 

causas, da diversidade própria dos grupos 

humanos. 

( ) Certo ( ) Errado 

!Y~,i,";:<:' ~- 'fF~~:/~·:;Fê'(j'MÉNTARf6s' 
, _ .~"'~"~~.;.,.'-.;, . .; ;;....~_~"'~ .• 1,o~ '"N<' .,,.,.'c •• , -".'''_' •. ,,' 

Resposta: (Certo) - Chega-se a essa con

clusão relendo o terceiro e o quarto parágra

fos. 

59. (Cespe - Analista do MPUl2013) Pela 

organização sintática do segundo período 

do texto, pode-se interpretar o trecho "uma 

quimera não merecedora de nossa constante 

atenção" como uma ampliação do sentido da 

expressão "mera suposição" (final do texto). 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Certo) 

Nota da autora: Questão de interpreta

ção e gramática (conjunção e verbo). 

Explica-se sintaticamente pela presença 

da conjunção se na oração condicional na 

oração se ela jamais se realizasse e pela forma 
verbal seria (futuro do pretérito do indica

tivo), o que garante ao trecho uma quimera 

não merecedora de nossa constante atenção 

uma ampliação da expressão mera suposição. 

60. (Cespe - Analista do MPU/2013) Julgue 
os itens seguintes, relativos às ideias e a as
pectos linguísticos do texto abaixo. 

A parte da natureza varia ao infinito. 
Não há, no universo, duas coisas iguais. 
Muitas se parecem umas às outras, mas 

todas entre si diversificam. Os ramos de 
uma só árvore, as folhas da mesma plan
ta, os traços da polpa de um dedo huma
no, as partículas do mesmo pó, as raias 
do espectro de um só raio solar ou estelar. 
Tudo assim, desde os astros no céu, até os 

micróbios no sangue, desde as nebulosas 
no espaço até as gotas do rocio na relva 

dos prados. 

A regra da igualdade não consiste se
não em quinhoar desigualmente aos de
siguais na medida em que se desigualam. 

Nessa desigualdade social, proporcionada 
à desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade. O mais são 
desvarios da inveja, do orgulho ou da lou

cura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 
a desiguais com igualdade, seria desigual

dade flagrante e não igualdade real. 

Essa blasfêmia contra a razão e a fé, 
contra a civilização e a humanidade, é a 
filosofia da miséria; executada, não faria 
senão inaugurar a organização da misé

ria. Se a sociedade não pode igualar os 
que a natureza criou desiguais, cada um, 
nos limites da sua energia moral, no en
tanto, pode reagir sobre as desigualdades 

"nativas, pela educação, atividade e perse
verança. Tal a missão do trabalho. 

Ruy Barbosa. Oração aos moços. In

ternet: <http://home.comcast.net> (com 

adaptações). 

- No texto, que se classifica como dis
sertativo-argumentativo, o autor constrói, 
por meio de recursos que incluem o uso de 
exemplos e a repetição de estruturas e de 
elementos lexicais, os argumentos que sus
tentam a ideia de igualdade por ele defendi

da. 
( ) Certo ( ) Errado 
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Resposta: (Certo) - O autor joga com as 
estruturas opostas igualdade/desigualdade, 
iguais/desiguais, fé/razão, elucidando de for
ma filosófica o conceito desses pares através 
de axiomas e dá o seu final argumentativo 
propondo condições de valores para reagir: 
pode reagir sobre as desigualdades nativas, 

pela educação, atividade e perseverança. Tal a 

missão do trabalho. " 

61. (Cespe - Analista do MPU/2013) Infere
-se do texto que a desigualdade flagrante 
ocorre quando se ignora a ação da inveja, do 
orgulho e da loucura no momento da deter
minação do que é justo para os que são desi

guais. 
( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁ1UOS: 
". ".;:,,,,,,,,,,.,:,,',;/.,,,,'«,',:,' 

Resposta: (Errado) - No texto: A regra 

da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais na medida em 
que se desigualam. Nessa desigualdade sacial, 

proporcionada à desigualdade natural, é que 

se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais 

são desvarios da inveja, do orgulho ou da lou

cura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade 

flagrante e não igualdade real. 

62. (Cespe - Analista do MPU/2013) Julgue 
os itens seguintes, relativos às ideias e a as
pectos linguísticos do texto abaixo. 

O direito a distância semelha um bloco 

de justiça como a montanha semelha um 

bloco de azul. E é isso a justiça: um azul de 

montanha. A medida que nos aproxima

mos, esse azul se esvai. A nitidez e a har

monia desfazem-se num turbilhão caótico 

de detalhes grosseiros. 

A beleza do direito transfunde-se no 

cipoal entrançado do formalismo. Ao que 

nele penetrou espanta somente encontrar 

fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir 

fórmulas - tudo amarelo, cor de ouro, e 
nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, 

a justiça, a harmonia, a equidade - puras 

ilusões da ótica humana. 

Velhíssimas umas, vindas da Roma im

perial, vindas da Idade Média; outras mais 
novas, nascidas no solo pátrio; mas só isso: 

fórmulas e fórmulas. 

Tenho meu Eu bipartido. Um mora no 

azul, libérrimo como as andorinhas, iso

lado, desconhecido de todos, sem irmão, 
sem Senhor. O outro, coitado, mora na 
cidade da Fórmula, escravo assoldado às 

necessidades prosaicas da vida. Que nítido 

exemplo da dualidade humana! 

Quando o escravo vai à labuta, o ou

tro voa às alturas, enojado. A noite, nesse 

momento calmo em que o isolamento e o 
silêncio nos integram, os dois irmãos se en

contram e confabulam ou filosofam. 

José Bento Monteiro Lobato. Literatu
ra do minare te. São Paulo: Globo, 2008, p. 

265 (com adaptações). 

_ Segundo o autor do texto, a justiça po
de ser alcançada pela aplicação mais equâni
me do direito. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - Não equânime: diz
-se de julgamento imparcial; diz-se de quem 
age ou julga com imparcialidade, com reti
dão; isento; justo. No texto: Tenho meu Eu bi
partido. Um mora no azul, libérrimo como as 
andorinhas, isolado, desconhecido de todos, 
sem irmão, sem Senhor. O outro, coitado, 
mora na cidade da Fórmula, escravo asso 1-
dado às necessidades prosaicas da vida. Que 
nítido exemplo da dualidade humana! 

63. (Cespe - Analista do MPU/2013) No ter
ceiro parágrafo do texto, o autor enfatiza a 
tradição romanística do direito brasileiro ao 
mesmo tempo em que faz alusão à existência 
de fórmulas nacionais inovadoras. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Resposta: (Certo) - Basta reler: Velhíssi
mas umas, vindas da Roma imperial, vindas 
da Idade Média; outras mais novas, nascidas 
no solo pátrio; mas só isso: fórmulas e fór
mulas. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Invista em bem-estar e colha os 
benefícios para a sua saúde 

Cada um tem a responsabilidade de 
fornecer elementos essenciais para a saú
de, tais como uma boa nutrição, controle 
de peso adequado, atividade física regu
lar, controle de fatores de risco como fumo, 
álcool, abuso de drogas e gerenciamento 
do estresse. 

Seu coração é um órgão extrema
mente sensível aos sinais enviados pelo 
cérebro, mas ele não é o único. Os estados 
emocionais, provocados pelos pensamen
tos, afetam diretamente a saúde do corpo 
inteiro. Estudos relativamente recentes 
possibilitaram o surgimento de uma nova 
área de pesquisa médica conhecida como 
psiconeuroimunologia. É a ciência que in
vestiga como os sentimentos, experimen
tados de forma consciente ou inconscien
te, interferem na produção de hormônios 
e nas defesas do organismo. 

Segundo a organização mundial de 
saúde (OMS), 80% dos casos de infarto e 
derrame e 40% dos casos de câncer podem 
ser evitados com um estilo de vida melhor. 
Seus genes não determinam seu destino, o 
estilo de vida é capaz de ligar ou desligar? 
Genes bons? Ou genes ruins? É a epigené
tica, ramo da ciência que estuda essa rela
ção e representa um verdadeiro marco na 
compreensão do aparecimento e da evo
lução das doenças. 

Segundo pesquisas conduzidas pelo 
International Stress Management Associa
tion no Brasil (Isma-BR), que estuda estra
tégias para afastar o problema, 70% dos 
brasileiros economicamente ativos sofrem 
efeitos negativos do estresse. Justamente 
por ficar com a imunidade comprometida, 
eles têm mais gripes, herpes, candidíase e 
infecções em geral. Nada menos que 3,5 % 

do PIB nacional são gastes com o estresse 
e suas consequências, e nas empresas ele é 
a principal causa de absenteísmo - quan
do o trabalhador falta por motivo de saú
de - e presente{smo, qua'ldo ele não de
sempenha suas funções adequadamente 
devido a problemas de saúde. 

O segundo maior gasto das áreas de 
recursos humanos é com Gssistência médi
ca e, mesmo assim, apenas de 1% a 5% das 
empresas brasileiras possúem programas 
regulares de qualidade de vida. Em média, 
de 15% a 20% dos funcionários são porta
dores de alguma doença crônica, e estes 
correspondem a 75% dos gastos com saú
de nas empresas, por levarem ao absente
ísmo e à aposentadoria precoce. 

Não basta estar "apcrentemente" li
vre de doenças. O bem-estar, no sentido 
mais pleno, depende de um olhar apurado 
sobre o que faz com que elas apareçam. 
Cada um constrói sua saúde quando se 
responsabiliza por ela. Saúde não é tudo, 
porém, sem ela, o resto não é nada. 

(Filippo Pedrinola. Oisoonível em: ht
tp://yahoo.minhavida.com.br/familia/ 
ma terias/16164-0-papel-da-familia-na
-prevencao-e-no- consumo-precoce-de-
-alcool. Acessado em 10/03/2013. Texto 
adaptado) 

64. (UEPA - Delegado de Polícia - PA/2013) 
O modo como se organiza um texto está re
lacionado ao objetivo de seu autor: narrar, 
descrever, argumentar, explicar, instruir. No 
Texto I, reconhece-se uma sequência textual: 
a) explicativa, em que se expõem informa

ções objetivas referentes à saúde. 
b) instrucional, em que se en5ina o compor

tamento adequado ao bem estar. 
c) narrativa, em que se contam fatos que, 

no decorrer do tempo, envolvem a saúde 
e doença. 

d) descritiva, em que se constrói uma ima
gem de saúde a partir do que os sentidos 
do autor captam. 

e) argumentativa, em que se defende a opi
nião do autor sobre bem estar e saúde, 
buscando- se a adesão de leitor a partir 
de dados científicos. 
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Resposta correta: (E) 

Nota da autora: Para facilitar, resumimos 
os tipos de textos exigidos na questão (de 
2013). Grande chance de serem mencionados 
novamente em QF = Questão Futura. 

Um texto argumentativo tem como 
objetivo persuadir alguém das nossas ideias. 
Deve ser claro e ter riqueza lexical, podendo 
tratar qualquer tema ou assunto. 

É constituído por um primeiro parágrafo 
curto, que deixe a ideia no ar, depois o desen
volvimento deve referir a opinião da pessoa 
que o escreve, com argumentos convincen
tes e verdadeiros, e com exemplos claros. 
Deve também conter contra-argumentos, de 
forma a não permitir a meio da leitura que o 
leitor os faça. Por fim, deve ser concluído com 
um parágrafo que responda ao primeiro pa
rágrafo, ou simplesmente com a ideia chave 
da opinião. 

Geralmente apresenta uma estrutura 
organizada em três partes: a introdução, na 
qual é apresentada a ide ia principal ou tese; 
o desenvolvimento, que fundamenta ou de
senvolve a ideia principal; e a conclusão. Os 
argumentos utilizados para fundamentar a 
tese podem ser de diferentes tipos: exem
plos, comparação, dados históricos, dados 
estatístico, pesquisas, causas socioeconômi
cas ou culturais, depoimentos - enfim tudo 
o que possa demonstrar o ponto de vista 
defendido pelo autor tem consistência. A 
conclusão pode apresentar uma possível so
lução/proposta ou uma síntese. Deve utilizar 
título que chame a atenção do leitor e utilizar 
variedade padrão de língua. 2 

O autor, através do texto argumentativo, 
defende sua opinião e tenta convencer o lei
tor comprovando dados científicos. 

Alternativa "a": Cuidado! O texto infor
mativo é explicativo. O erro da alternativa es
tá no vocábulo objetivo. O autor demonstra 
sua opinião, pcrtanto é subjetivo. 

2. Fonte: http://pt.wikipedia.org/ 
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Alternativa "b": O texto instrucional 
está relacionado à grande diversidade de gê
neros textuais com os quais compartilhamos 
cotidianamente, os chamados textos instru
cionais. Quanto à finalidade presente no dis
curso, eles têm por objetivo instruir o leitor 
acerca de um determinado procedimento. 
Exemplos: receitas culinárias, bulas de me
dicamentos, manuais de instrução relacio
nados a aparelhos eletroeletrônicos, guias 
e mapas rodoviários, editais de concursos 
públicos, manuais referentes a jogos com um 
todo, dentre outros.3 

Alternativa "c": A narração consiste em 
arranjar uma sequência de fatos na qual os 
personagens se movimentam num determi
nado espaço à medida que o tempo passa. 

O texto narrativo é baseado na ação que 
envolve personagens, tempo, espaço e con
flito. Seus elementos são: narrador, enredo, 
personagens, espaço e tempo. 

Dessa forma, o texto narrativo apresenta 
uma determinada estrutura: 

- Apresentação; 

- Complicação ou desenvolvimento; 

- Clímax; 

Desfecho.' 

Alternativa "d": O texto descritivo por 
excelência consiste em uma percepção senso
rial, representada pelos cinco sentidos (visão, 
tato, paladar, olfato e audição) no intuito de 
relatar as impressões capturadas com base em 
uma pessoa, objeto, animal, lugar ou mesmo 
um determinado acontecimento do cotidiano. 

É como se fosse uma fotografia traduzida 
por meio de palavras, sendo que estas são 
"ornamentadas" de riquíssimos detalhes, de 
modo a propiciar a criação de uma imagem 
do objeto descrito na mente do leitor. 

A descrição pode ser retratada apoian
do-se sob dois pontos de vista: o objetivo e 
o subjetivo. 

3. Fonte: http://www.portugues.com.br/ 

4. Fonte: http://www.brasilescola.com/ 
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Na descrição objetiva, como literalmente 
ela traduz, o objetivo principal é relatar as 
características do "objeto" de modo preciso, 
isentando-se de comentários pessoais ou 
atribuições de quaisquer termos que possibi
litem a múltiplas interpretações. 

A subjetiva perfaz-se de uma linguagem 
mais pessoal, na qual são permitidas opini
ões, expressão de sentimentos e emoções e o 
emprego de construções livres em que reve
lem um "toque" de individualismo por parte 
de quem a descreve.s 

65. (UEPA - Delegado de Polícia - PA/2013) 
O tema central do Texto é: 

a) cuidado com o estilo de vida. 

b) sensibilidade do coração a doenças. 

c) atividade física na prevenção de doenças. 

d) anúncio de uma nova doença. 

e) saúde do trabalhador. 

Resposta correta: (A) - Apenas pelo tí
tulo, chega-se à resposta: Invista em bem
-estar e colha os benefícios para a sua 
saúde. 

Alternativa "b": Não restringe ao cora
ção. 

Alternativa "c": Não é o tema central, é 
uma das sugestões. 

Alternativa "d": Não anuncia nova do
ença. 

Alternativa "e":O tema central não é a 
saúde do trabalhador apenas. 

66. (Cespe - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 10/2013) Julgue os itens relati
vos a ide ias e aspectos linguísticos do texto. 

A promoção da igualdade de opor
tunidades e a eliminação de todas as 
formas de discriminação são alguns dos 

elementos fundamentais da Declaração 

5. Fonte: http://www.brasilescola.com/ 

dos Direitos e Princípios Fundamentais do 
Trabalho e da Agenda do Trabalho Decen
te da Organização Internacional do Traba
lho (OIT). 

Um requisito básico para que o cres

cimento econômico dos países se traduza 
em menos pobreza e maior bem-estar e 
justiça social é melhorar as condições de 

vida das mulheres, dos negros e de outros 
grupos discriminados da sociedade; outro 
é aumentar sua pOSSibilidade de acesso a 

empregos capazes de garantir uma vida 
digna para si próprios e para suas famílias. 

A pobreza está diretamente relacionada 
aos níveis e padrões de emprego, assim 
como às desigualdades e à discriminação 
existentes na sociedade. Além disso, as 

diferentes formas de discriminação estão 
fortemente associadas aos fenômenos de 
exclusão social que dão origem à pobreza 

e são responsáveis pelos diversos tipos de 

vulnerabilidade e pela criação de barreiras 
adicionais que impedem as pessoas e gru

pos discriminados de superar situações de 

pobreza. 

A erradicação da pobreza vem sendo 
considerada uma das maiores prioridades 
para a construção de sociedades mais jus
tas, assim como vem aumentando o reco

nhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e 
mulheres, negros e brancos. Por isso, estão 
sendo realizados esforços para que as ne
cessidades das mulheres e negros sejam 

-"consideradas de forma explícita e efetiva 
nas estratégias de redução da pobreza 
e nas políticas de geração de emprego e 

renda. 

Internet: <www.oit.org.ur> (com 

adaptações). 

Infere-se da leitura do texto que a eli
minação de todas as formas de discri
minação, que abrange a promoção da 
igualdade de oportunidades, constitui o 
fundamento da Declaração dos Direitos 
e Princípios Fundamentais do Trabalho e 
da Agenda do Trabalho Decente da OIT. 
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. cOM~RTA~~ºr~~:'" 
Errado - São alguns dos elementos fun

damentais da Declaração e Princípios Funda
mentais do Trabalho e da Agenda do Traba
lho Decente da OIT. Informação contida no 
primeiro parágrafo. 

67. (Cespe - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 10/2013) Conclui-se da leitura 
do texto que o crescimento econômico tios 
países não constitui garantia de distribuição 
de renda e bem-estar econômico da popula
ção. 

C9M!l~T4Il,I9§M' 
Certo - t necessário uma política de ge

ração de empregos e renda, justiça social e 
garantir uma vida digna para si próprios e para 
suas famílias. A pobreza está diretamente rela
cionada aos níveis e padrões de emprego, as
sim como às desigualdades e à discriminação 
existentes na sociedade (segundo parágrafo). 

68. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias e 
estruturas linguísticas do texto, julgue o item 
a seguir. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 
lO.' Região (TRT), após autorização da 

presidenta, efetuou a doação de diversos 
equipamentos, chamados de "passíveis de 

desfazimento': a duas entidades: Creche 
Magia dos Sonhos e Associação dos Defi
cientes de Brasília, consideradas pela ad
ministração do tribunal como legalmente 
aptas a receber os bens. 

A medida é de grande importância 
porque equipamentos considerados ob
soletos ou de baixo rendimento para o TRT 

- como impressoras, teclados e computa
dores - podem ser muito úteis para insti
tuições voltadas ao trabalho social, que 
nâo teriam como obtê-los a não ser pela 
via da doação. 

Esse ato integra o rol de ações relacio
nadas à responsabilidade social do tribu
nal, intensificado a cada gestão. 
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Internet: <www.trt10.jus.br> (com 

adaptações). 

De acordo com os sentidos do texto, os 
equipamentos foram doados porque es
tavam com defeitos de fabricação. 

ÇÓMENi~:RIOS 
Errado - Não é essa a razão da doação: 

equipamentos considerados obsoletos ou de 
baixo rendimento para o TRT - como impres
soras, teclados e computadores - podem ser 
muito úteis para instituições voltadas ao tra
balho social, que não teriam como obtê-los a 
não ser pela via da doação. 

69. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias 
e estruturas linguísticas do trecho, julgue o 
item a seguir. 

Com o objetivo de apresentar boas 

práticas da organização judicial e discutir 
os desafios e perspectivas do Poder Judi
ciário no atual cenário de mudanças tec
nológicas e organizacionais, acontecerá 

o seminário Atualidade e Futuro da Ad
ministração da Justiça, nos dias 11 e 12 de 
março de 2013, em Porto Alegre. O evento 
será organizado pelo Tribunal Regional 
Federal da 4." Região (TRF4) e pelo Institu
to Brasileiro de Administração do Sistema 

Judiciário. 

O encontro terá a participação de mi
nistros de tribunais superiores, desembar

gadores, juízes, promotores, advogados, 
delegados, diretores de tribunais e pro
fessores universitários. Entre as palestras, 
painéis e mesas-redondas estão progra
mados temas a respeito de gestão, infor
matização, correição virtual, paradigmas, 
meio ambiente, canciliação, comunica

ção, todos eles relacionados à justiça. 

Internet: <www.trt1O.jus.br> (com 
adaptações). 

A expressão "boas práticas", por indicar 
juízo de valor, confere subjetividade ao 
texto, tornando-o pessoal e pouco obje
tivo. 

J 
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Errado - A expressão boas práticas es
tá ligada à organização judicial e não indica 
juízo de valor (opinião do autor); o texto é im
pessoal e objetivo. 

70. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis

trativa - TRT 10/2013) Em relação às ideias e 
estruturas linguísticas do texto, julgue o item 
a seguir. 

A primeira ideia de criação de uma 

jurisdição trabalhista surgiu com a Lei nO 

1.637/1907, que previa em seu artigo 80 

os conselhos permanentes de conciliação 

e arbitragem. Posteriormente, a Lei nO 

1.869/1922 criou em São Paulo os tribunais 

rurais - os primeiros tribunais trabalhistas 

do país. Já existia o Patronato Agrícola, li
gado à Secretaria de Agricultura, o qual se 

ocupava de tais questões. A época, enten

deu o governo estadual de São Paulo que 

o modelo de solução entre trabalhadores e 
proprietários rurais era inadequado. 

Também em 1922 foram instituídas no 

Brasil as convenções coletivas de trabalho 

como forma de composição de interes

ses entre trabalhadores e empregadores, 

reflexo da forte influência italiana entre 

nós, estimulada pela grande imigração 

de europeus - da! derivando a necessida

de de um órgão com competência para 

conhecer e dirimir eventuais conflitos de

correntes dessa prática coletiva. Com isso, 

surgiram então as comissões mistas de 

conciliação, cuja função era conciliar os 

dissídios coletivos, e, no mesmo momen to, 

criaram-se as juntas de conciliação e jul

gamento, que conciliavam e julgavam os 
dissídios individuais do trabalho. 

Seguiram-se outras instituições ex

trajudiciais com funções semelhantes em 
setores localizados, como as juntas de tra

balho marítimo e o Conselho Nacional do 

Trabalho, ambos de 1933. Somente com o 

advento do Decreto-lei n° 9.797 é que foi 
organizada a justiça do trabalho como 
hoje ela funciona, integrada ao Poder Ju
diciário. 

Internet: <www.trtl0.jus.br> (com 
adaptações). 

Depreende-se das informações do texto 
que os imigrantes italianos influenciaram 
a forma de negociação entre trabalhado
res e empregadores no Brasil, contribuin
do para a dissolução das antigas e obso
letas convenções coletivas de trabalho. 

Errado - A influência dos italianos foi no 
sentido da instituição das convenções coleti
vas de trabalho: daí derivando a necessidade 
de um órgão com competência para conhe
cer e dirimir eventuais conflitos decorrentes 
d_essa prática coletiva. Com isso, surgiram en
tao a_s comissões mistas de conciliação, cuja 
funçao era conciliar os dissídios coletivos e 
no mesmo momento, criaram-se as juntas 'd~ 
conciliação e julgamento, que conciliavam e 
julgavam os dissídios individuais do trabalho. 

71. (Cespe - Delegado de Polícia _ 

~A/2?1.3) A respeito das ideias e de aspectos 
Itngulstlcos do texto, julgue os itens seguin
tes. 

No Brasil, duas grandes concepções de 
segurança pública opõem-se desde a rea

bertura democrática até o presente: uma 

centrada na ideia de combate, outra, na 
de prestação de serviço público. 

A primeira concebe a missão insti
tucional das polícias em termos bélicos 
atribuindo-lhes o papel de combater o; 

criminosos, que são convertidos em inimi

g?S internos. A política de segurança é, en
tao, formulada como estratégia de guer

ra, e, na guerra, medidas excepcionais se 
justificam. Instaura-se, adotando-se essa 
concepção, uma política de segurança de 

emergência e um direito penal do inimigo. 
Esse modelo é reminiscente do regime mi
litar e, há décadas, tem sido naturalizado, 
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não obstante sua incompatibilidade com 
a ordem constitucional brasileira. Nesses 
anos, o inimigo interno anterior - o comu
nista - foi substituído pelo traficante, co
mo elemento de justificação do recrudesci
mento das estratégias bélicas de controle 
social. 

A segunda concepção está centrada 
na ideia de que a segurança é um serviço 
público a ser prestado pelo Estado e cujo 
destinatário é o cidadão. Não há, nesse 
caso, mais inimigo a combater, mas cida
dão para se.'vir. A polícia democrática não 
discrimina, não faz distinções arbitrárias: 
trata os barracos nas favelas como domi
cílios invioláveis, respeita os direitos indivi
duais, independentemente de classe, etnia 
e orientação sexual, não só se atendo aos 
limites inerentes ao estado democrático de 
direito, mas entendendo que seu principal 
papel é promovê-lo. A concepção demo
crática estimula a participação popular 
na gestão da segurança pública, valoriza 
arranjos participativos e incrementa a 
transparênoa das instituições policiais. O 
combate m1iitar é, então, substituído pela 
prevenção, pela integração com políticas 
sociais, por medidas administrativas de 
redução dos riscos e pela ênfase na inves
tigação criminal. A decisão de usar a força 
passa por considerar não apenas os obje
tivos específicos a serem alcançados pelas 
ações polidais, mas também, e funda
mentalmenre, a segurança e o bem-estar 
da população envolvida. 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segu
rança pública na Constituição Federal de 
1988: concenuação constitucionalmente 
adequada, competências federativas e 
órgãos de execução das políticas. Internet: 
<www.oab.orq.br> (com adaptações). 

- Infere-se das informações do segundo 
parágrafo do te)(to que, ao tratarem os cri
minosos como inimigos internos", as insti
tuições responsáveis pela segurança pública 
correm o risco de violar regras do Estado de
mocrático de direito. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Resposta: (Certo) - A política de segu
rança é, então, formulada como estratégia 
de guerra, e, na guerra, medidas excepcio
nais se justificam.lnstaura-se, adotando-se 
essa concepção, uma política de segurança 
de emergência e Um direito penal do inimi
go. Esse modelo é reminiscente do regime 
militar e, há décadas, tem sido naturalizado, 
não obstante sua incompatibilidade com a 
ordem constitucional brasileira. Nesses anos, 
o inimigo. 

72. (Cespe - Delegado de Polícia -
BA/2013) Depreende-se do texto que "a or
dem constitucional brasileira" é incompatível 
com as "medidas excepcionais" adotadas nas 
guerras. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (ERRADO) - Medidas excep
cionais usadas durante a guerra não são 
inconstitucionais, pois são previstas em 
lei. Lê-se: A política de segurança é, então, 
formulada como estratégia de guerra, e, na 
guerra, medidas excepcionais se justificam. 
Instaura-se, adotando-se essa concepção, 
uma política de segurança de emergência e 
um direito penal do inimigo. 

TEXTO PARA 
A PRÓXIMA QUESTÃO 

DEPRECAÇÃO 

Gonçalves Dias 

Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto 
Com denso velâmen de penas gentis; 
Ejazem teus filhos clamando vingança 
Dos bens que lhes deste da perda infeliz! 
Tupã, ó Deus grande! teu rosto descobre: 
Bastante sofremos com tua vingança! 
Já lágrimas tristes choraram teus filhos 
Teus filhos que choram tão grande mudança. 
Anhangá impiedoso nos trouxe de longe 
Os homens que o raio manejam cruentos, 
Que vivem sem pátria, que vagam sem tino 
Trás do ouro correndo, voraces, sedentos. 
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E a terra em que pisam, e os campos e os rios 
Que assaltam, são nossos; tu és nosso Deus: 
Por que lhes concedes tão alta pujança, 
Se os rqios de morte, que vibram, são teus? 
Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto 
Com denso velâmen de penas gentis; 
Ejazem teus filhos c/amando vingança 
Dos bens que lhes deste da perda infeliz. 
Teus filhos valentes, temidos na guerra, 
No albor da manhã quão fortes que os vi! 
A morte pousava nas plumas da frecha, 
No gume da maça, no arco Tupi! 
E hoje em que apenas a enchente do rio. 
Cem vezes hei visto crescer e baixar ... 
Já restam bem poucos dos teus, qu'inda possam 
Dos seus, que já dormem, os ossos levar. 
Teus filhos valentes causavam terror, 
Teus filhos enchiam as bordas do mar, 
As ondas coalhavam de estreitas igaras, 
De frechas cobrindo os espaços do ar. 
Já hoje não caçam nas matas frondosas 
A corça ligeira, o trombudo quati ... 
A morte pousava nas plumas da frecha, 

No gume da maça, no arco Tupi! 
O Piaga nos disse que breve seria, 
A que nos infliges cruel punição; 
E os teus inda vagam por serras, por vales, 
Buscando um asilo por ínvio sertão! 
Tupã, ó Deus grande! descobre o teu rosto: 
Bastante sofremos com tua vingança! 
Já lágrimas tristes choraram teus filhos, 
Teus filhos que choram tão grande tardança. 
Descobre o teu rosto, ressurjam os bravos, 
Que eu vi combatendo no albor da manhã; 
Conheçam-te os feros, confessem vencidos 
Que és grande e te vingas, qu'és Deus, ó Tupã! 
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com. 
br/a Ifa/gonca Ives- dias/deprecacao. 

73. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2012 - MURI) Feita a leitura 
do poema, podemos distinguir cinco partes 
em sua estrutura. Relacione-as: 

(1) ( ) 

estrofes 1 e 2 resumo do objeto da súplica 

(2) ( ) 

estrofes 3 e 4 narrativa 

(3) ( ) 

estrofe 5 apóstrofe deprecatória 

(4) ( ) 

estrofes 6 a 10 final da deprecação 

(5) ( ) 

estrofes 11 e 12 repetição da apóstrofe 

Assinale a alternativa que contém a sequ
ência de cima para baixo correta: 

a) 5 - 2 - 1 - 4 - 3; 

b) 2 - 4 - 1 - 5 - 3; 

c) 2 - 3 - 1 - 5 - 4; 

d) 1 - 4 - 2 - 5 - 3. 

Resposta correta: (B) 

Nota da autora: Deprecação: rogativa, 
súplica ou rogo. / Figura de linguagem em 
que o narrador se dirige a alguém ou algo 
através de uma interrupção. 

Estrofes 1 e 2: A súplica está evidente 
logo no primeiro verso da primeira estrofe, 
com o vocativo Uó Deus grande" e se repete 
no primeiro verso da segunda estrofe. 

Estrofes 3 e 4: Narrativa - Na terceira e 
quarta estrofes, o narrador vai expondo os 
fatos causadores da amargura e suas con
sequências, e continua, num crescendo, a 
exposição que denota grande angústia e so
frimento a que foram submetidos os filhos de 
Tupã, o Deus grande. 

];.strofe 5: Na quinta estrofe, o narrador 
interrompe a narrativa e acentua a súplica, 
rogando veementemente a Tupã sua inter
ferência imediata de socorro, num clamor de 
vingança, nesse momento por que passam 
seus filhos (filhos de Tupã). 

Estrofes 6 a 10: Da sexta a décima estro
fe o narrador continua a dirigir-se ao Deus 
grande num monólogo suplicante a Tupã e 
lhe roga, quasé exigindo, cobrança de pro
messas ao mesmo tempo em que enaltece 
as qualidades dos filhos Tupi que sofrem 
cruel punição diante de tamanha agressão do 
mal (Anhangá). Percebe-se que se acham 
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desprotegidos e abandonados por Tupã pela 
demora em livrá-los do inimigo. 

Estrofes 11 e 12: Na décima primeira e dé
cima segunda estrofes, volta com a rogativa, 
num apelo quase ultimato a Tupã:" Descobre 
teu rosto" ( ... ) " Que és grande e te vingas, que 
és Deus ó Tupã! " 

74. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2012 - AJURI) Anhangá é,."se
gundo o léxico Tupi, o gênio mau da floresta; 
o representante da força do mal, de acordo 
com a concepção indígena. Aos índios que 
suplicam a Tupã, que mal fez Anhangá: 

a) permitiu a chegada de inimigos que estu
garam as tribos; 

b) permitiu a chegada de inimigos que dizi
maram as tribos; 

c) liberou a entrada de inimigos que laurea
ram as tribos; 

d) liberou a entrada de inimigos que tonsu
ram as tribos. 

Resposta correta: (B) - Em todas as al
ternativas, a primeira oração é afirmativa 
quanto à atitude de Anhangá, mas só a alter
nativa B é a CORRETA: dizimaram = extermi
naram, destruíram. 

Alternativa "au - estugaram = incitaram. 

Alternativa "CU - laurearam = coroaram, 
aplaudiram, festejaram. 

Alternativa "d" - tonsuram = cortam os 
cabelos em forma de círculos no alto da ca
beça. 

75. (Procurador do Município - Prefeitura 
Boa Vista-RR/2012 - AJURI) O tema do po
ema se consolida em: 

a) lamentação pela derrota sob jugo do co
lonizador; 

b) satisfação pela vitória e aceitação do do
mínio colonizador; 

c) revolta de opressão e busca de apoio; 

d) insatisfação pela vitória. 

Resposta correta: (C) 

Alternativa "a" - Não é só lamento; é um 
grito carregado de revolta e indignação. 

Alternativa "b" - Não ocorre nem uma 
nem outra proposição. 

Alternativa "d" - Insatisfação sim, mas 
não pela vitória que não há. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

CONSUMISMO JOVEM 

[1] Os jovens estão se endividan

do. Segundo pesquisa da Associação 

Comercial de São Paulo, 67% dos 

inadimplentes têm menos de 35 anos 
e 240% têm entre 26 e 30 anos. 

[2] Mais do que um levantamento 

estatístico ou curiosidade, tais núme
ros expressam uma realidade preo
cupante: a falta de educação para o 
consumo. Sem isso, o jovem compra 

acima de suas possibilidades e talvez 
prossiga nesse desequilíbrio quando 

for mais velho. 

[3] Além disso, essas pessoas não 

estão se endividando para comprar 

bens tecnológicos como computa

dores ou aparelhos que aumentem o 
conforto e a segurança no lar. Nada 

disso. Torraram dinheiro com roupas 
e calçados. O terceiro item da lista 

também é uma advertência, por si só: 

empréstimo pessoal. 

[4] A agiotagem é um dos negó
cios que mais se desenvolvem nos 

municípios brasileiros, com a oferta 
de dinheiro fácil, a juros extorsivos, 

para ávidos consumidores, principal

mente das classes C e D. 

[5] Dever desde os primeiros anos 

de carteira de trabalho assinada é 
uma péssima tendência para o futu

ro. Hábitos de poupança não são esti
mulados nem valorizados aqui. 
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[9] É evidente que todos querem 

consumir. Não há crime algum nis

so, até porque, sem compras, não há 

produção nem empregos. A econo

mia fica estagnada e o país caminha 

para trás. Certamente não defendo 
tal comportamento. 

[10] Mas o consumismo desenfre

ado é péssimo para as pessoas e para 
o ambiente e indica um descontrole 

que pode, sem trocadilho, custar mui

to caro. 

[11] Há situações que precipitam 

a inclusão do consumidor em listas 

de devedores. Desemprego e des
pesas inesperadas, provocadas por 

doenças, são totalmente compreen
síveis. Planejar as compras, contudo, 

poderia evitar a maioria dos casos de 
inadimplência. 

[12] Prestações que "caibam no 

bolso'; sem verificação do quanto se 

paga a mais por essa aparente faci

lidade; crédito rotativo dos cartões; 

e empréstimos em geral, inclusive os 

consignados, são alguns dos cami

nhos mais rápidos para estourar os 

orçamentos pessoais e familiares. 

[13] Falta, também, uma lei que 

proíba a concessão de crédito sem 

exigência de garantias. Porque não 

há milagre em finanças. Se uma em

presa não exige comprovação de 

renda e bens que garantam o emprés

timo, só há uma explicação plausível: 
ela compensa o risco de calote co
brando juros de agiota. 

[14] Agiotagem é crime e não de
veria ser permitida. 

[15] Antes de chegar à faixa etá
ria que tem mais devedores na pes
quisa da ACSp, jovens frequentam 
escolas e universidades. São orien
tados sobre os riscos do consumo de 
drogas, do tabagismo e do alcoolis
mo e para a importância de preservar 
o ambiente. Muitas vezes, têm aulas 

sobre cidadania, política e grandes 
desafios mundiais, como a escassez 
de água e as guerras religiosas. Por 
que não recebem mais subsídios so
bre consumo consciente, não somen
te com foco ambiental, mas também 
em relação à proteção de seus bolsos 
e à aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor? 

[16] Támbém nessa área é tolice 
imaginar que as autoridcdes resol
vam tudo, Não solucionafT' nem pro
blemas gravíssimos como filas nos 
corredores dos hospitais públicos e 
transporte coletivo superlotado . .. 

[17] Os pais deveriam ajudar 
nesse processo educativo, mas, con
venhamos, nem os adultos escapam 
do excesso de compras. Então, não é 
uma surpresa saber que 05 mais no
vos não conseguem pagar suas con
tas em dia. 

[18] Perder o crédito é um de
sastre para qualquer pessoa. Fecha 
as portas para a aquisição até de 
produtos fundamentais, totalmente 
necessários, como alimenras e medi
camentos. Carimba os consumidores 
como devedores e isso tem repercus
sões em todos os segmentos da vida, 
inclusive o profissional. 

[19] Isso não pode, então, ser vis
to como mais uma tendência ou can
sequência da inclusãa social. O papel 
aceita tudo. Fazer as cor.tas e não 
assumir compromissos superiores à 
renda não é caretice. É uma das con
dições para um futuro melhor, sem 
sobressaltos, sem cobradores e sem 
insônia. Não desejamosl"ovas gera
ções repletas de devedores. 

(DOLC/, Maria Inês. Fo'ha de São 
Paulo. Folhainvest. 17/10/1 I, p. 88.) 

76. (Procurador do Município - Prefeitura 
Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) Dos 
trechos abaixo extraídos do texto, aquele 
que contém a tese principal defendida pela 
autora é: 
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a) "A agiotagem é um dos negoClos que 
mais se desenvolvem nos municípios 
brasileiros, com a oferta de dinheiro fácil, 
a juros extorsivos" (parágrafo 4); 

b) "Dever desde os primeiros anos com car
teira de trabalho assinada é uma péssima 
tendência para o futuro." (parágrafo 5); 

c) "Se uma empresa não exige comprova
ção de renda e bens que garantam o em
préstimo, só há uma explicação plausível: 
ela compensa o risco de calote cobrando 
juros de agiota." (parágrafo 10); 

d) 'Perder o crédito é um desastre para 
qualquer pessoa. Fecha as portas para a 
aquisição até de produtos fundamentais, 
como alimentos e medicamentos." (pará
grafo 15); 

e) "Fazer as contas e não assumir compro
missos supe~iores à renda não é caretíce, 
é uma necessidade. É uma das condições 
para um futuro melhor" (parágrafo 16). 

F~?:':S17~?Iç_º:MEl\/T ÁRIOS 

Resposta correta: (E) - "Fazer as contas 
e não assumir compromissos superiores à 
renda não é caretice, é uma necessidade. É 
uma das condições para um futuro melhor" 
(parágrafo 16) 

Alternativa "a" - O empréstimo é um 
recurso muito usado por devedores que bus
cam "dinheiro fácil", e a autora adverte para 
os perigos que a agiotagem oferece. 

Alternativa "b" - O indivíduo deveria ser 
orientado, desde o convívio familiar, a saber 
lidar com o seu (pouco ou mUito) dinheiro. 
A Educação (Instituição) deveria incluir o as
pecto econômico na formação de futuros 
consumidores. 

Alternativa "c" - A agiotagem é um re
curso "compensa::lor" para a empresa que se 
arrisca a "fornecer" sem exigir garantias para 
o empréstimo. 

Alternativa "d" - "Qualquer pessoa" 
sem crédito" tem sua autoestima abalada, 
ainda que inconscientemente, pois isto a 
"marginaliza" e interfere em setores primor
diais de sua vida. -

77. (Procurador do Município - Prefeitura 
Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) No de
senvolvimento do texto, a autora demonstra 
preocupação em relação a vários aspectos re
ferentes aos hábitos de consumo dos jovens, 
entre os quais NÃO se enquadra o seguinte: 

a) os jovens estarem se endividando além 
de suas possibilidades, consumindo rou
pas e calçados e tomando empréstimo 
pessoal; 

b) os jovens serem vítimas da agiotagem, 
com a oferta de dinheiro fácil, a juros ex
torsivos; 

c) a falta de uma legislação que proíba a 
concessão de crédito sem exigência de 
garantias; 

d) a ausência nos currículos escolares de sub
sídios sobre consumo consciente, com foco 
no controle das finanças e aplicação do Có
digo de Defesa do Consumidor; 

e) os jovens endividados terem de passar 
por problemas gravíssimos, como filas 
nos corredores dos hospitais públicos e 
transporte coletivo superlotado. 

Resposta correta: (E) - A tese defendida 
pela autora do texto sugere sutilmente: "não 
se deve dar o passo maior que a perna". A for
ça do consumismo imperante na sociedade 
de hoje valoriza o "ter" em detrimento do 
"ser", e com isto, muitas pessoas se sentem 
"menores" diante das inúmeras e imperativas 
ofertas de "bens" que não podem adquirir, o 
que faz com que se atropelem na ãnsia de se 
"colocarem" em igualdade de condições para 
"competir",arriscando o futuro, o bem viver e 
até, às vezes, a própria vida. Daí, recorrem a 
recursos, que também são "ofertas tentado
ras", assumindo dívidas impagáveis através 
do" dinheiro fácil. 

Alternativa "a" - O jovem é vulnerável 
ao endividamento através do empréstimo 
pessoal - atraído por ofertas fáceis -, diante 
dos múltiplos apelos comerciais prometen
do a "felicidade" através do consumo: tênis, 
roupas etc., sugerindo status e personalida
de definidos pelos rótulos do "ter": sensação 
de "poder". 
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Alternativa "b" - A autora afirma que os 
jovens são o alvo da agiotagem, visto esta
rem em busca de autoafirmação. 

Alt!,!rnativa "c" - O texto sugere que de
veria haver legislação que coibisse o abuso 
da parte de empresas que oferecem facilida
des, ao mesmo tempo em que se "garantem" 
atrás de juros exorbitantes: verdadeira agio
tagem. 

Alternativa "d" - O texto coloca bem a 
falta de conteúdos e subsídios nos currículos 
escolares sobre orientação do consumo con
trolado (e o Código do Consumidor não é do 
conhecimento nem de muitos dos pais des
ses jovens), o que seria de bom alvitre para o 
conhecimento de crianças e adolescentes.O 
difícil é a Escola competir com a propaganda 
midiática. 

78. (Procurador do Município - Prefeitura 
Petrópolis-RJ/2012 - DOM CINTRA) Com as 
frases "Isso não pode, então, ser visto como 
mais uma tendéncia ou consequência da in
clusão social. O papel aceita tudo." (pa
rágrafo 16), a autora está afirmando que: 

a) a perda de crédito por excesso de consu
mo, impedindo que as pessoas possam 
comprar mercadorias indispensáveis à 
alimentação e à saúde, tende a repercutir 
no fenômeno de inclusão social das clas
ses C e D; 

b) o consumidor carimbado como devedor, 
independente do segmento social a que 
pertença, sofre desagradáveis consequ
ências em sua vida, inclusive profissional
mente; 

c) o consumismo desenfreado, que leva o 
jovem às listas oficiais de inadimplentes, 
não pode ser atribuído ao fenômeno da 
inclusão social das classes C e D, mas à 
falta de orientação sobre consumo cons
ciente; 

d) a inclusão social das classes ~ e D não 
tem nenhuma relação com o hábito de
senfreado de consumo praticado pelos 
jovens, pois independente da ascensão 
social, estes consumiriam atraídos pelo 
crédito fácil; 

e) a perda do crédito por inadimplência 
vem perseguindo os jovens que são con
sumidores compulsivos, a ponto de im
pedir que eles ascendam socialmente, se 
pertencem às classes C e D. 

Resposta correta: (C) - A autora afirma 
que a falta de orientação não permite aos jo
vens a visão dos seus limites, o que os leva a 
se endividarem, em consequência do consu
mo desenfreado, e não devido ao fenômeno 
da inclusão social das classes C e D. 

Alternativa "a" - A inclusão social das 
classes C e D é positiva com relação à ascen
são de classes num país em desenvolvimen
to, como o Brasil, desde que com critérios; 

Alternativa "b" - De fato, e, como isto 
independe da classe social a que o consu
midor pertença, a inclusão social de classes 
NÃO pode ser vista com consequência da 
inadimplência; 

Alternativa "d" - Os jovens são atraídos 
pelo crédito fácil no afã de sentirem-se à altu
ra de uma "exigência" da sociedade vigente 
mantida pela "aparência modelo". Pode-se 
até ainda concluir que o "crédito fácil" é que 
seria o "vilão"nessa situação; 

Alternativa "e" - Se consumidores com
pulsivos é porque os jovens não têm parâme
tros quanto ao controle em consumir, e, uma 
vez inadimplentes, sofrerão as consequên
cias que dificultarão sua ascensão social. 

TEXTO PARA 
A PRÓXIMA QUESTÃO 

/ As crianças fazem as leis 

A MENINA me havia advertido: para 
entender a sua escola eu teria de me es
quecer de tudo o que eu sabia sobre as ou
tras escolas ... Lembrei-me da pedagogia 
de Ricardo Reis: " ... tendo as crianças por 
nossas mestras ... ". E ali estava eu, um ve
lho, aprendendo de uma criança! 

Quis aprender um pouco mais. Per
guntei: "Vocês não têm problemas de dis
ciplina? Não há, entre vocês, 05 valentões 
que há em todas as escolas, que agridem, 
ofendem, ameaçam e amedrontam?" 
"Ah'; ela me respondeu. "Temos sim. Mas 
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para esses casos temos o tribunal ... "'Tri
bunal?'; perguntei curioso. Mais uma coi
sa que eu nunca vira em escolas! Ela então 
me explicou: '}\s leis de nossa escola foram 
estabelecidas por nós mesmos, alunos. 
Temos então de zelar para que essas leis 
sejam cumpridas. A responsabilidade com 
o cumprimento das leis é nossa e não dos 
professores e do diretor. Somos nós, e não 
eles, que temos de tomar as providências 
para que a vida da escola não seja per
turbada. Quando um aluno se torna um 
problema ele ê levado a um tribunal - tri
bunal mesmo, com juiz, advogado de de
fesa, advogado de acusação - e é julgado. 
E a comunidade de alunos toma a decisão 
cabível". 

Voltei à Escola da Ponte um ano de
pois e fui informado de que o tribunal 
deixara de existir. A razão? Um ano terrível 
fora levado a julgamento. O juiz - não me 
lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu nomeou 
seu próprio advogado. No dia marcado, 
reunidos os alunos, o advogado de acusa
ção oroferiu a sua peça, tudo de mau que 
aquele menino havia feito. O diretor, que 
apenas assistia à sessão, relatou-me sua 
impressão: "O réu estava perdido. A peça 
acusatória era arrasadora ... " 

Chegou a vez do advogado da defesa 
que ficou mudo e não conseguiu falar. A 
presidência do tribunal nomeou então um 

advogado "ad hoC::; uma menina que teve 
de improvisar. E essa foi sua linha de argu

mentação: 

"Vocês são todos religiosos, vão ao 
catecismo e aprendem as coisas da igreja. 
Vocês aprenderam que quando alguém 
está em dificuldades é preciso ajudá-lo. 

Todos vocês sabiam que o nosso colega 
estava em dificuldades. Precisava ser aju
dado. Eu gostaria de saber o que foi que 
vocês, que aqui estão assentados como 
júri para proferir a sentença, fizeram para 
ajudar nosso colega ... " 

Seguiu-se um silêncio profundo. Nin

guém disse nada. 

A menina continuou: "Então vocês, 

que nada fizeram para ajudar esse cole

ga, agora comparecem a esse julgamento 

com pedras na mão, prontos a apedrejá

-lo?" 

Com essa pergunta, o tribunal se dis

solveu porque perceberam que todos, in

clusive o juiz e o advogado de acusação, 

eram culpados. Como é que estão resol

vendo agora o problema da indisciplina e 
da violência? 

Criaram um novo sistema, inspirado 

numa história da escritora Sophia Mello 

de Breyner Andressen que conta de uma 

fada - acho que o seu nome era ariana -

que vivia para ajudar crianças em dificul

dades. Como funciona? É simples. Quando 

um aluno começa a apresentar compor
tamento agressivo forma-se um pequeno 

grupo de "fadas arianas" para impedir 

que a agressão e a violência aconteçam. 
Pelo que me foi relatado, as fadas arianas 

têm tido resultados muito bons. Quem sa

be coisa parecida poderia funcionar com 

os "bullies" que infernizam a vida dos mais 

fracos nas escolas ... 

RUBENS ALVES 

Extraído de:http://wwwl.folha.uol. 

com.br/fsp!cotidianff2009201106.htm 

79. (Procurador do Município - Prefeitura 

Teresina-Plf2012 - IVIN) Observando-se as 
características linguísticas do texto, pode

mos afirmar corretamente que: 

a) É notável a predominãncia da linguagem 

erudita. 

b) A função da linguagem mais enfatizada 

no texto é a fática. 

c) Os trechos em discurso direto buscam 

dar maior clareza e expressividade ao 

texto. 

d) O rebuscamento linguístico no texto 

atrapalha o entendimento da mensa

gem. 
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Resposta correta: (e) - Os trechos em 
discurso direto são repletos de expressivi
dade porque o personagem dá vida à fala e 
coloca-se presente, deixando transparecer 
seus sentimentos ao transmitir o que e como 
pensa. 

Alternativa "a" - Não predomina a lin
guagem erudita porque o discurso direto, 
presente no texto, caracteriza-se pela espon
taneidade da fala do personagem. 

Alternativa "b" - Apesar de apresentar 
fala de personagem, não há predominância 
da função fática. 

Alternativa "d" - Não há rebusca menta 
linguístico, a mensagem é transmitida de for

ma clara e de fácil compreensão para o leitor. 

80. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-PI/2012 - IVIN) A linha de argu
mentação utilizada pela menina escolhida 
para defender o garoto, só não teve como 
consequência direta: 

a) A não condenação do réu. 

b) O arrependimento do réu. 

c) A reflexão do júri e dos demais envolvi
dos no julgamento. 

d) A dissolvição do tribunal. 

.;;:~.~\é;··7·CÔMENTAiuos 

Resposta correta: (8) - Apenas a alterna
tiva 2 é correta porque diante da forte argu
mentação usada pela menina escolhida para 
defesa do garoto, a reação dos integrantes 
do tribunal deixou claro que todos os mem
bros do júri eram culpados e réus. As alter

nativas ~ S e 2 são consequências diretas da 
forte argumentação utilizada pela menina. 

81. (Procurador do Município - Prefeitura 
Teresina-PI/2012 - IVIN) Observe a passa
gem '}\ presidência do tribunal nomeou então 

um advogado "ad hoc", uma menina que teve 

de improvisar." (4° parágrafo). 

Assinale a opção CORRETA sobre o termo 
destacado: 

a) Ad hoc é uma expressão latina emprega
da em contexto jurídico cuja tradução 
literal é "para isto" ou "para esta finalida
de". 

b) Ad hoc é uma expressão anglo-saxônica 
empregada em contexto jurídico cuja tra
dução literal é "pendente de aprovação". 

c) Ad hoc é uma expressão grega empre
gada em contexto jurídico cuja tradução 
literal é "de obrigação". 

d) Ad hoc é uma expressão la:ina emprega

da em contexto jurídico cuja tradução 
literal é "sob julgamento". 

.... ···"';djirÊNTARI~."JiI&~ 
, "';""._( .. '.'k>.'_'''~.ú.'f~id1;t~~k~~,~f.lt~ 

Resposta correta: (A) - Segundo a Enci
clopédia Livre Wikipédia, ad hoc é uma ex
pressão latina cuja tradução literal é "para isto" 
ou "para esta finalidade". 

É geralmente empregada sobretudo em 
contexto j.!:!.~í.d.ico, também no sentido de "para 
um fim específico". Exemplo: um advogado "ad 
hoc" (nomeado apenas para um determinado 
ato jurídico). 

Eliminam-se, assim, as demais alternati
vas (b, c, d). 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Paulo Leminski foi um escritor múlti
plo: além de poeta, traduzia (indo de Pe
trônio a James Joyce) e escrevia ensaios 
(concentrados nos dois volumes de An

seios crípticos), artigos e romances, e tam
bém letras de música. Nascido em Curiti
ba, no Paraná, em 1944, numa família em 
que o pai, de origem polaca, era militar, e a 
mãe, de origem negra, era Flha de um mi
litar, estudou para ser monge beneditino 
no Colégio São Bento, em São Paulo, onde 
chegou a escrever um livro ,obre a ordem. 
No entanto, acabou seguindo o caminho 

da poesia - em meio à agitação cultural e 
política dos anos 1960 e 1970. 
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No final da década de 70 e durante to

dos os anos 80, considerava que os gran
des poetas estavam na música popular 
brasileira. ksim, era amigo de Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Walter Franco e Jorge 
Mautner, entre outros. Associado à diver

são tropicalista ou pós-tropicalista, no en
tanto, seu tom de melancolia era patente 
tanto nos poemas quanto nos textos em 
prosa. Numa homenagem aos 80 anos de 
Edgard Braga, escreveu: "Poeta que todos 
querem ser, se chegarmos até Id". Consci
ência de que não chegaria Id. 

Entre seus maiores amigos, estavam 
também os irmãos Haroldo e Augusto de 
Campos e Décio Pignatari. O poeta para
naense conheceu esse grupo de poetas 
em 1963, na Semana Nacional de Poesia 
de Vanguarda. Em seguida, publicaria, 

em dois exemplares da revista Invenção, 
alguns poemas, misturando, segundo a 
apresentação de Décio Pignatari, "a pes
quisa concreta da linguagem com um 
sentido oswaldiano de humor". Além dis
so, Leminski quis, à sua maneira, dialogar 

com os concetos, com seu ousado Cata

tau, um romance experimental na linha de 
Ulisses, de James Joyce, e Galdxias, de Ha
roldo de Campos. Para Haroldo, Leminski 
é o nome mais representativo "de uma 
certa geração': "dono de uma experiência 
poética de vida extraordindria, mescla de 
Rimbaud e monge beneditino". 

(Adaptaao de André Dick. Paulo 

Leminski e a flor ausente. www.crono

pios.com.br/site/ensaios.asp?id=4027, 
06/06/2009) 

82. (FCC - Técnico Judiciário -Administra
tiva - TRT 9/2013) Do desenvolvimento do 
texto, é correto afirmar que, 

a) na obra de Paulo Leminski, muito variada 
quanto à forma, há espaço para a melan
colia e o humor. 

b) devido à imposição da família, Paulo Le
minski estudou para monge sem que ti
vesse a menor vocação. 
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c) em seu livro Catatau, Leminski pretendeu 
fazer uma paródia do livro Galdxias, de 
Haroldo de Campos. 

d) nas décadas de 70 e 80, a melancolia de 
Leminski limitava sua admiração pela eu
foria tropicalista~ 

e) ao longo da vida, Leminski só fez amigos 
entre poetas e escritores, e nenhum entre 
os monges beneditinos. 

Resposta correta: (A) - Obra variada 
quanto à forma: Paulo Leminski foi um es
critor múltiplo: além de poeta, traduzia (indo 
de Petrônio a James Joyce) e escrevia ensaios 
(concentrados nos dois volumes de Anseios 
crípticos), artigos e romances, e também letras 
de música. Humor e melancolia: Associado à 
diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no en
tanto, seu tom de melancolia era patente tanto 
nos poemas quanto nos textos em prosa. 

Alternativa "ba 
- Não houve imposição 

da família. 

Alternativa "CU - Não fez paródia ou 
pretendeu fazer, apenas escreveu um roman
ce experimental na linha de Ulisses, de James 
Joyce, e Galáxias, de Haroldo de Campos. 

Alternativa "d u 
- Não limitava: Associa

do à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, 
no entanto, seu tom de melancolia era patente 
tanto nos poemas quanto nos textos em pro
sa. Numa homenagem aos 80 anos de Edgard 
Braga, escreveu: "Poeta que todos querem ser, 
se chegarmos até Id". Consciência de que não 
chegaria Id. 

Alternativa "eu - Não é citado no texto 
se Leminsk fez ou não amizade entre os mon
ges. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

O mito napoleônico baseia-se menos 
nos méritos de Napoleão do que nos fatos, 
então sem paralelo, de sua carreira. Os 
homens que se tornaram conhecidos por 
terem abalado o mundo de forma decisi
va no passado tinham começado como 
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reis, como Alexandre, ou patrícios, como 

Júlio César, mas Napoleão foi o "peque

no cabo" que galgou ao comando de um 

continente pelo seu puro talento pessoal. 

Todo homem de negócios da! em diante 

tinha um nome para sua ambição: ser - os 

próprios clichês o denunciam - um "Napo

leão das finanças" ou "da indústria". Todos 

os homens comuns ficavam excitados pela 

visão, então sem paralelo, de um homem 

comum maior do que aqueles que tinham 

nascido para usar coroas. Em síntese, foi a 

figura com que todo homem que partisse 

os laços com a tradição podia se identificar 

em seus sonhos. 

Para os franceses ele foi também algo 

bem mais simples: o mais bem-sucedido 

governante de sua longa história. Triun

fou gloriosamente no exterior, mas, em 
termos nacionais, também estabeleceu ou 

restabeleceu o mecanismo das instituições 

francesas como existem hoje. Ele trouxe es

tabilidade e prosperidade a todos, exceto 

para os 250 mil franceses que não retorna

ram de suas guerras, embora até mesmo 

para os parentes deles tivesse trazido a 

glória. Sem dúvida, os britânicos se viam 

como lutadores pela causa da liberdade 

contra a tirania; mas em 1815 a maioria 

dos ingleses era mais pobre do que o fora 

em 1800, enquanto a maioria dos france

ses era quase certamente mais rica. 

Ele destruíra apenas uma coisa: a Re

volução de 7789, o sonho de igualdade, 

liberdade e fraternidade, do povo se er

guendo na sua grandiosidade para der

rubar a opressão. Este foi um mito mais 

poderoso do que o dele, pois, após a sua 

queda, foi isto e não a sua memória que 

inspirou as revoluções do século XIX, inclu

sive em seu próprio país. 

(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era 

das revoluções - 1789-1848. 7a ed. Trad. 

de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos 

Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, 

p.93-4) 

83. (FCC - Analista Judiciário -Adminis
trativa - TRT 9/2013) Segundo o autor, 

a) a figura de Napoleão passou a exercer 
forte apelo no campo do imaginário, ser
vindo de modelo de inaudita superação 
da condição social. 

b) os franceses descartam assumir Napo
leão como modelo, buscando valorizar 
tão somente a sua participação na revo
lução de 1789. 

c) os parentes dos milhares de franceses 
ínortos nas guerras napoleõnicas releva
ram a perda dos familiares em função da 
grande prosperidade trazida por Napo
leão. 

d) a Revolução de 1789 foi um mito menos 
relevante do que o de Napoleão, pois as 
obras deste permanecem vivas e aquela 
não teria sido mais que um sonho. 

e) os méritos pessoais de Napoleão nada 
têm a ver com o mito que se criou em tor
no de sua figura, surgido apenas de sua 
trajetória casualmente vitoriosa. 

,çº~t!~I'iI4:ItIºS 
Resposta correta: (A) - A definição que 

inicia o texto confirma: O mito napoleônico 
baseia-se menos nos méritos de Napoleão do 
que nos fatos, então sem paralelo, de sua car
reira. Os homens que se tornaram conhecidos 
por terem abalado o mundo de forma decisiva 
no passado tinham começado como reis, como 
Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas 
Napoll'!ão foi o "pequeno cabo" que galgou ao 
comando de um continente pelo seu puro ta
lento pessoal. Todo homem de negócios daí em 
diante tinha um nome para sua ambição: ser

os próprios clichês o denunciam - um "Napo
leão das finanças" ou "da indústria". 

Alternativa ubu - Os franceses não des
cartam o modelo de Napoleão, e sim tinham
-no como o mais bem-sucédido governante de 

sua longa história. 

Alternativa "CU - Os parentes não reve
laram a perda de seus familiares, mas foram 
agradecidos pela glória. 
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Alternativa "d" - Afirma-se o contrá
rio no último parágrafo: Ele destruíra apenas 
uma coisa: o Revolução de 1789, o sonho de 
igualdade, liberdade e fraternidade, do povo se 
erguendo na sua grandiosidade para derrubar 
a opressão. Este foi um mito maIs po.~eroso ~o 
que o dele, pois, após a sua queda, fo//sto_ e nao 
a sua memória que inspirou as revoluçoes do 
século XIX, inclusive em seu próprio país. 

84, (FCC - J'écnico Judiciário -Administra
tiva - TRT 9/2013) Leia com atenção as afir

mações abaixo. 
I. O autor usa a expressão redes sociais para 

designar tanto as novas tecnologias de 
comunicação virtual como as formas an
cestrais de socialização e troca de infor
mações entre os seres humanos. 

Alternativa "e" - Informação contj:ária 
exposta no primeiro parágrafo. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Ninguém duvida de que as redes so
ciais alteram crenças e comportamentos 
humanos. Desde que nossos ancestrais 
andavam em bandos pelas estepes afri
canas as redes sociais serviam para trocar 
ideias: homogeneizar crenças e influenciar 

atitudes. 

Nessas populações, as redes opera
vam por meio de conversas face a face, em 
volta de uma fogueira. Mais tarde, nos CI

dades, havia discussões em praça pública, 
conversas nos mercados e discursos de po
líticos. Foram essas redes sociais que mol
daram o pensamento e as ações das civi
lizações antigas e das nações modernas. 

Mas na última década surgiu o comu
nicação digital e parte das interações so
ciais adquiriu um caráter virtual, a partlf 
de sistemas como o Facebook, o Twitter e 
outros, que nada 

mais são do que as velhas redes so
ciais, agora na forma digital. Muitos cien
tistas se perguntam qual o seu poder real. 
Exemplos recentes, como a Primavera 
Arabe, sugerem que as novas redes sociais 
influenciam comportamentos e crenças, 
mas é difícil definir e medir separadamen
te a contribuição das redes tradicionais e 
a das redes digitais para esse processo. 
Como teria sido a Primavera Arabe sem e
-mail, Twitter e Facebook? 

11. O ponto de interrogação em~r.egado no 
último parágrafo é desnecessano e pode
ria ser dispensado, pois se trata de uma 
pergunta retórica, já que .se infere .do 
texto que o movimento SOCIal con~ecld? 
como Primavera Arabe apenas se dissemi
nou pelos países árabes porque houve a!i 
acesso maciço às tecnologias de comuni

cação virtual. 
111. Infere-se do texto que o comportamento 

de uma pessoa é influenciado em alguma 
medida pelo comportamento daqueles 
com quem ela se comunica de alguma 

forma. 
IV. O autor defende a tese de que, desde a 

época primitiva, as crenças e ~s valores 
dos membros de uma determinada co
munidade são moldados pelas ideias dos 
que ostentam posição hierárquica supe-

rior. 
Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e 111. 

b) 1,11 e IV. 

c) 111 e IV. 

d) I ell. 

e) 11 e 111. 
._~:r·._r •• :: .... COMENTA!tÍÕS,,' 

R~~~os;~correta: (A) 

Item "I", Certo: as redes operavam por 
meio de conversas face a face, em volta de 
uma fogueira. Mais tarde, nas cidades, hav/Q 
discussões em praça pública, conversas nos 
mercados e discursos de políticos. Foram essas 
redes sociais que moldaram o pensament~ e 
as ações das civilizações antigas e das naçoes 

(Adaptado de Fernando Reinach. Dis
ponível em http://www.estadao.com.brl 
noticiaslimpresso,facebook-e-Indu cao
-ao-voto-,939893,O.htm) 

modernas. 

Item "11", Errado: A interrogação é ne
cessária, pois o autor questiona com~ s:
ria mensurada a contribuição da influenCia 
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comportamental hoje se o processo das re
des sociais fosse o tradicional e não o digital. 

Item "111". Certo: O texto deixa claro a in
teração comportamental das pessoas através 
da comunicação. 

Item "IV". Errado: Desde que nossos an

cestrais andavam em bandos pelas estepes 
africanas, as redes sociais serviam para trocar 

ideias, homogeneizar crenças e influenciar ati

tudes. Nessas populações, as redes operavam 
por meio de conversas face a face. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Visão monumental 

Nada superará a beleza, nem todos 
os ângulos retos da razão. Assim pensava 
o maior arquiteto e mais invocado sonha

dor do Brasil. Morto em 5 de dezembro 

de insuficiência respiratória, a dez dias de 
completar com uma festa, no Rio de Janei

ro onde morava, 705 anos de idade, Oscar 

Niemeyer propusera sua própria revolução 
arquitetônica baseado em uma interpre

tação do corpo da mulher. 

Filho de fazendeiros, fora o único ateu 
e comunista da família, tendo ingressado 

no partido por inspiração de Luiz Carlos 

Prestes, em 7945. Como a agremiação 

partidária não correspondera a seu so

nho, descolara-se dela, na companhia de 
seu líder, em 7990. "O comunismo resolve 

o problema da vida': acreditou até o fim. 

"Ele faz com que a vida seja mais justa. E 
isso é fundamental. Mas o ser humano, es
te continua desprotegido, entregue à sorte 

que o destino lhe impôe." 

E desprotegido talvez pudesse se sentir 

um observador diante da monumentali

dade que ele próprio idealizara para Brasí
lia a partir do plano-piloto de Lucio Costa. 

Quem sabe seus museus, prédios governa

mentais e catedrais não tivessem mesmo 

sido construídos para ilustrar essa perple

xidade? Ele acreditava incutir o ardor em 
quem experimentava suas construções. 

Bem disse Le Corbusier que Niemeyer 
tinha "as montanhas do Rio dentro dos 
olhos': aquelas que um observador pode 
vislumbrar a partir do Museu de Arte Con
temporânea de Niterói, um entre cerca de 
500 projetos seus. Brasília, em que pese o 
sonho necessário, resultara em alguma 
decepção. Niemeyer vira a possibilidade 
de construir ali a imagem moderna do 
País. E como dizer que a cidade, ao fim, 
deixara de corresponder à modernidade 
empenhada? /-louve um sonho monumen
tal, e ele foi devidamente traduzido por 
Niemeyer. No Planalto Central, construíra 
a identidade escultural do Brasil. 

(Adaptado de Rosane Pavam. Carta
Capital, 0717212072, www.cartacapital. 
com.br/sociedadela-visao-monumen
tal-21) 

85. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) O texto sugere que, 

a) mesmo que não se possa estender esse 
sentimento para o conjurto da obra de 
Niemeyer, Brasília provocaria certo mal
~estar no observador, o que teria origem 
no projeto monumental de Lucio Costa. 

b) na biografia de Niemeyer, ressaltaria uma 
contradição insolúvel entre sua origem e 
suas convicções políticas, o que acabaria 
se resolvendo em suas ob-as monumen
tais, que misturam sonho e realidade. 

c) embora Brasília seja consicerada a princi
pal criação de Oscar Niemeyer, o próprio 
arquiteto não teria ficado satisfeito com 
a cidade, pois não corresponderia ao que 
havia sonhado. 

d) ainda que a construção de Brasília, pro
jetada por Niemeyer, possa não ter con
cretizado a modernidade sonhada pelo 
arquiteto, a cidade teria se tornado genu
ína representação desse sonho grandio
so. 

e) considerados os seus mas importantes 
projetos, a revolução empreendida por 
Oscar Niemeyer na arquitetura estaria 
evidentemente ligada a sua filiação ao 
partido comunista. 
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Resposta correta: (O) - Niemeyer vira a 
possibilidade de construir ali a imagem mo
derna do País. E como dizer que a cidade, ao 
fim, deixara de corresponder à modernidade 
empenhada? Houve um sonho monumen
tal, e ele foi devidamente traduzido por Nie
meyer. No Planal:o Central, construíra a iden
tidade escultura do Brasil. 

Erros: 

Alternativa na" - Brasília provocaria cer
to mal-estar no observador. 

Alternativa "b" - Na biografia de Nie
meyer, ressaltaria uma contradição insolúvel 
entre sua origerr e suas convicções políticas. 

Alternativa "c" - Não teria ficado satis
feito com a cidade. 

Alternativa "e" - Arquitetura estaria evi
dentemente ligada a sua filiação ao partido 
comunista. 

86. (FCC - Técnico Judiciário - Administra
tiva - TRT 1/2013) Quem sabe seus museus, 
prédios governamentais e catedrais não ti
vessem mesmo sido construídos para ilustrar 
essa perplexidade? (3° parágrafo) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

De acordo com o contexto, o sentido do 
elemento grifado acima pode ser ade
quadamente reproduzido por: 

estupefaçãc. 

animosidade. 

descompas~o. 

problemática. 

melancolia. 

·,,· .• ·Çºl1~~fÁll!()~ .• ·. 
Resposta correta: (A) - Perplexidade: 

estada ou condicão de perplexa, de quem ficou 
pasmo, sem reação; hesitação; perplexidez.* 

Estupefação: no sentido figurado signifi
ca estado de quem está aturdido, assombrado; 
perplexidade.6 

6. Fonte: Dicionário Digital Aulete. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Cada um fala como quer, ou como 
pode, ou como acha que pode. Ainda on

tem me divertiu este trechinho de crônica 

do escritor mineiro Humberto Werneck, de 

seu livro Esse inferno vai acabar: 

"- Meu cabelo está pendoando - anun
cia a prima, apalpando as melenas. 

Tenho anos, décadas de Solange, mas 
confesso que ela, com o seu solangês, às 
vezes me pega desprevenido. 

- Seu cabelo está o quê? 

- Pendoando - insiste ela, e, com a pa-
ciência de quem explica algo elementar a 
um total ignorante, traduz: 

- Bifurcando nas extremidades. 

É assim a Solange, criatura para a qual 
ninguém morre, mas falece, e, quando 
sobrevém esse infausto acontecimento, 
tem seu corpo acondicionado num ataú

de, num esquife, num féretro, para ser 
inumado em alguma necrópole, ou, mais 
recentemente, incinerado em crema- tório. 
Cabelo de gente assim não se torna vul
garmente quebradiço: pendoa." 

Isso me fez .lembrar uma visita que 

recebemos em casa, eu ainda menino. 

Amigas da família, mãe e filha adolescen

te vieram tomar um lanche conosco. D. 

Glorinha, a mãe, achava meu pai um ho

mem intelectualizado e caprichava no vo
cabulário. A certa altura pediu ela a mim, 

que estava sentado numa extremidade da 

mesa: 

- Querido, pode alcançar-me uma côdea 
desse pão? 

- Por falta de preparo linguístico não sa
bia como atender a seu pedido. Socorreu-me 
a filha adolescente: 

- Ela quer uma casquinha do pão. Ela 
fala sempre assim na casa dos outros. 

- A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, 
enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com 

r' 
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reprovação, isto é, dardejou-a com olhos cen
sórios. 

Veja-se, para concluir, mais um trechi
nho do Werneck: 

"Você pode achar que estou sendo 

implicante, metido a policiar a linguagem 
alheia. Brasileiro é assim mesmo, adora 

embonitar a conversa para impressionar 

os outros. Sei disso. Eu próprio já andei 
escrevendo sobre o que chamei de ruibar
bosismo: o uso de palavreado rebarbativo 

como forma de, numa discussão, reduzir 

ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma es
pécie de gás paralisante verbal." 

(Cândido Barbosa Filho, inédito) 

87. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária 
- TRT 1/2013) No contexto, as frases Meu ca
belo está pendoando e pode alcançar-me uma 

côdea desse pão constituem casos de 

a) usos opostos de linguagem, já que a 
completa informalidade da primeira con
trasta com a formalidade da segunda. 

b) usos similares de linguagem, pois em 

ambas o intento é valorizar o emprego 
de vocabulário pouco usual. 

c) intenção didática, já que ambas são uti
lizadas para exemplificar o que seja uma 
má construção gramatical. 

d) usos similares de linguagem, pois predo
mina em ambas o interesse pela exatidão 
e objetividade da comunicação. 

e) usos opostos de linguagem, pois a perfei
ta correção gramatical de uma contrasta 
com os deslizes da outra. 

. "Ç()},1ENJÂRI9(.: 
Resposta correta: (B) - Há formalidade, 

ou seja, vocabulário pouco usual. 

- Pendoar equivale a apendoar: incli
nar-se, pender (a seara), com o peso das eSpigas 

[int.J; brotar (pendão, esp. das gramíneas) Unt.]; 
ornamentar ou guarnecer de pendões. [td.]' 

7. Fonte: Dicionário Digital Aulete 

- Côdea: parte externa e mais dura de algo 
(p.ex., de árvores e frutos, ou de alimentos ma
cios que vão ressecando e endurecendo após 
a preparação, ou quando assados, crestados 
etc); casca; crosta; pedaço (de pão ou de ali
mento semelhante), esp. quando endurecido; 
mancha, crosta ou acúmulo de sujeira, gero em 
roupa ou objeto doméstico." 

Alternativa "a" - Não são usos opostos, 
pois ambos os vocábulos são pouco usuais. 

Alternativa "c" - Não exemplificam má 
construção gramatical. 

Alternativa "d" - Não predomina em 
ambas o interesse pela exatidão e objetivida
de da comunicação. 

Alternativa "e" - Não há oposição nem 
deslizes. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Confiar e desconfiar 

Desconfiar é bom e nâo custa nada -
é o que diz o senso comum, valorizando 
tanto a cautela como a usura. Mas eu acho 
que desconfiar custa, sim, e às vezes cus
ta demais. A desconfiança costuma ficar 
bem no meio do caminho da aventura, da 
iniciativa, da descoberta, atravancando 
a passagem e impedindo - quem sabe? -
uma experiência essencial. 

Por desconfiar deixamos de arriscar, 
permitindo que a prudência nos imobili
ze; por cautela, calamo-nos, não damos o 
passo, desviamos o olhar. Depois, ficamos 
ruminando sobre o que teremos perdido, 
por não ousar. 

a senso comum também diz que é me
lhor nos arrependermos do que fizemos do 
que lamentarmos o que deixamos de fazer. 
Como se vê, a sabedoria popular também 
hesita, e se contradiz. Mas nesse capítulo 
da desconfiança eu arrisco: quando con
fiar é mais perigoso e mais difícil, parece
-me valer a pena. Falo da confiança mar
cada pela positividade, pela esperança, 
pelo crédito, nâo pela mera credulidade. 

8. Fonte: Dicionário Digital Aulete 
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Mesmo quando o confiante se vê malogra
do, a confiança teró valido o tempo que 
durou, a qualidade da aposta que perdeu. 
O desconfiado pode até contar vantagem, 
cantando alto: - Eu não falei? Mas ao dizer 
isso, com os pés chumbados no chão da 
cautela temerosa, o desconfiado lembra 
apenas a estótua do navegante que foi 

ao mar e voltou consagrado, As estótuas, 
como se sabe, não viajam nunca, aAJ?nas 
podem celebrar os grandes e ousados des

cobridores. 

"Confiar, desconfiando" é outra pé

rola do senso comum. Não gosto dessa 

orientação conciliatória, que manda ga

nhar abraçando ambas as opções. Confie, 
quando for esse o verdadeiro e radical de
safio. 

(Ascendino Sa/les, inédito) 

88. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Quanto ao sentimento 
da desconfiança, o texto manifesta clara di
vergência do senso comum, pois, para o au
tor, esse sentimento 

a) leva, como é sabido, à prática da prudên
cia, que é a chave das grandes criações 
humanas. 

b) traz, como poucos sabem, a consequên
cia de esperar que tudo acabe se resol
vendo por si mesmo. 

c) acaba, como poucos reconhecem, por 
impedir que se tomem iniciativas auda
zes e criativas. 

d) traduz, como poucos sabem, a vantagem 
de se calcular muito bem cada passo das 
experiências essenciais. 

e) importa, como é sabido, em eliminar a 
dose de irracionalidade que deve acom
panhar a prudência conservadora. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) - A desconfiança 
costuma ficar bem no meio do caminho da 
aventura, da iniciativa, da descoberta, atravan
cando a passagem e impedindo - quem sabe? 
- uma experiência essencial. 

Por desconfiar deixamos de arriscar, permi

tindo que a prudência nos imobilize; por caute
la, calamo-nos, não damos o passo, desviamos 

o olhar. Depois, ficamos ruminando sobre o 
que teremos perdido, por não ousar. 

Alguns erros: 

Alternativa "a" - leva à prática da pru

dência. 

Alternativa "h" - consequência de es
perar que tudo acabe se resolvendo por si 
mesmo. 

Alternativa "d" - calcular muito bem ca
da passo das experiências essenciais. 

Alternativa "e" - eliminar a dose de irra
cionalidade que deve acompanhar a prudên
cia conservadora. 

89. (FCC - Analista Judiciário - Exec. 
Mandados - TRT 1/2013) Atente para as se
guintes afirmações: 

I. No primeiro parágrafo, os termos caute

la e usura são atributos de que o autor 
se vale para exprimir o que vê como 
desvantagens da mais cega confiança. 

11. No segundo parágrafo, o segmento ficou 

ruminando sobre o que teremos perdido 

refere-se aos remorsos que sentimos de
pois de uma iniciativa intempestiva. 

111. No terceiro parágrafo, a expressão mera 

credulidade é empregada para distinguir 
a ingenuidade do homem crédulo da 
consciência ativa do confiante. 

Em relação ao texto, está correto o que se 
afirma em 

a) I, II e 111. 

b) I e 111, apenas. 

c) 11 e 111, apenas. 

d) 11, apenas. 

e) 111, apenas. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) 

Item "I". Errado: O autor usa os termos 
para demonstrar as vantagens da descon
fiança. 
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Item "11". Errado, pois a ideia é contrária: 
o seguimento refere-se a remorsos por não 
terfeito algo. 

Item "111". Certo: Falo da confiança mar
cada pela positividade, pela esperança, pelo 
crédito, não pela mera credulidade. Mesmo 
quando o confiante se vê malogrado, a con
fiança terá valido o tempo que durou, a qua
lidade da aposta que perdeu. 

90. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) Considerando-se o 
contexto, está clara e corretamente traduzi
do o sentido deste segmento: 

a) permitindo que a prudência nos imobili
ze (2' parágrafo) = estacando o avanço da 
cautela. 

b) a sabedoria popular também hesita, e se 
contradiz (3' parágrafo) = a proverbial sa
bedoria também se furta aos paradoxos. 

c) o confiante se vê malogrado (3' parágra
fo) = deixa- se frustrar quem não ousa. 

d) pés chumbados no chão da cautela te
merosa (3' parágrafo) = imobilizado pela 
prudência receosa. 

e) orientação conciliatória W parágrafo) = 
paradigma incontestável. 

COMENTARios· .... ' ..•. ' ..... 
Respos;~'~~r;~;~:·{~i··_·D;~;d~·!;;··i~:for~ 

mações para facilitar: 

- Pés chumbados no chão: imobilizado; 

- Cautela temerosa: prudência receosa. 

Alternativa na" - Permitir e estancar sâo 
antõnimos. 

Alternativa "b" - Hesitar e contradizer 
não possui relação semântica com furtar-se 
aos paradoxos. 

Alternativa "c" - Malogrado: frustrado. 
Não há relação semântica com os termos 
mencionados na alternativa. 

Alternativa "e" - Paradigma é modelo; 
conciliatória: para conciliar, não para não dis
cutir. 

DE TEXTO 

91. (FCC - Analista Judiciário - Exec. Man
dados - TRT 1/2013) O autor afirma que a 
sabedoria popular também hesita, e se contra
diz - fato que se pode constatar quando se 
comparam os seguintes prOVÉrbios: 

a) Quem vê cara não vê coração e Nem tudo 
o que reluz é ouro. 

b) Quem espera sempre alcança e Deus aju
da quem cedo madruga. 

c) Casa de ferreiro, espeto ce pau e Santo 
de casa não faz milagre. 

d) Depois da tempestade vem a bonança e 
Nada como um dia depois do outro. 

e) A união faz a força e Uma andorinha só 
não faz verão. 

. ::'"."'·:\CC""CÜMENTXitÍ'ÔS""·\·,··,r ... \ .. "i 
Re~post~"~~';;~~~;(B;' ~s'~':;~~;;~~,~;~ 

cançara. Para que madrugar cedo? 

Alternativa "a" - Não se contradizem. 

Alternativa "c" - Não se contradizem. 

Alternativa "d" - Não se contradizem. 

Alternativa "e" - Não se contradizem. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A na tureza humana do monstro 

Um antigo provérbio latino adverte: 
"Cuidado com o homem ce um só livro': 
Hol/ywood, no entanto, conhece apenas 
um tema quando realiza filmes de mons
tros, desde o arque- típico Frankenstein, de 
7937, ao recente mega-sucesso Parque dos 
dinossauros. A tecnologia humana não 
deve ir além de uma ordem decretada de
liberadomente por Deus cu estabelecida 
pelas leis da natureza. Não importa quão 
benignos sejam os propósitos do trans
gressor, tamanha arrogãnda cósmica não 

pode senão levar a tomates assassinos, 
enormes coelhos com dentes afiados, for
migas gigantes nos esgotos de Los Ange
les ou mesmo fenomenais bolhas assas
sinas que vão engolindo cidades inteiras 
ao crescerem. Esses filmes, no entanto, 
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originaram-se de livros muito mais sutis 

e, nessa transmutação, distorceram suas 
fontes de modo a impedir até o mais vago 

reconhecimento temático. 

A tendência começou em 7937, com 
Frankensteif1, o primeiro grande filme "fa

lado" de monstro a sair de Hol/ywood, que 

determinou a sua temática através da es

tratégia mais "despojada" que se poderia 

conceber. O filme começa com um pró

logo (antes mesmo da apresentação dos 

títulos), durante o qual um homem bem 

vestido, em pé sobre o palco e com uma 

cortina atrás de si, adverte os espectado

res dos sustos que talvez levem. Em segui

da, anuncia a temática mais profunda do 

filme: a história de "um homem de ciência 

que buscou criar um homem à sua própria 

semelhança, sem considerar os desígnios 

de Deus". 

O Frankenstein original de Shel/ey é 
um livro rico, com inúmeros temas, mas 

encontro nele pouco que confirme a leitu

ra hol/ywoodiana. O texto não é nem uma 

diatribe acerca dos perigos da tecnologia, 

nem uma advertência sobre uma ambi

ção desmes:Jrada contra a ordem natural. 
Não encontramos nenhuma passagem 

que trate da desobediência a Deus - um 

assunto im'erossímil para Mary Shel/ey 

e seus amigos livres-pensadores. Victor 

Frankenstein é culpado de uma grande de
ficiência moral, mas o seu crime não con

siste em transgredir uma ordem natural ou 

divina por meio da tecnologia. 

O seu monstro era um bom homem, 

num corpo assustadoramente medonho. 

Victor fracassou porque cedeu a uma pre

disposição da natureza humana - o asco 

visceral pela aparência do monstro - e 

não cumpnu o dever de qualquer criador 
ou pai ou mãe: instruir a sua progênie e 

educar os O:Jtros para aceitá-Ia. 

(Adaptado de Stephen Jay Gould. Di

nossauro no palheiro.S. Paulo, Cia. das 
Letras, 7997; p.79-89J 

92.IAnalista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região!2012 - FCC) No 
confronto entre a obra original de Shelley e 
sua versão cinematográfica hqllyyvoodiana, 
de 193-1, o autor ressalta 

a) o elogio da tecnologia no livro e sua de
monização no filme, que chega a tratá-Ia 
como o maior de todos os males. 

b) a diversidade temática do livro e o tema 
monocórdio do filme, que inclusive não 
aparece no enredo original. 

c) o rigor científico presente no livro e a vul
garização dos métodos mais caros à ciên
cia no filme. 

d) o respeito aos limites da natureza no li
vro e a transgressão da ordem natural das 
coisas no filme. 

e) o ateísmo defendido no livro e a visão de 
mundo cristã que o filme veicula, muito 
combatida no enredo original. 

COMENTÁ lU os . 
Resposta correta: IB) - Ao ressaltar a ri

queza temática original, aponta certa frustra
ção ao confrontar o livro de Shelley com a lei
tura hollywoodiana (filme) focando apenas 
um lado do assunto original, sem observar os 
perigos da distorção da ordem natural. 

Alternativa "a" - Afirmativa contrária a 
esta, mostrando que os males apontados no 
livro tronam-se elogio à tecnologia inofensi
va mostrada no filme. 

Alternativa "c" - O autor ressalta que o 
filme traz uma mensagem na qual a ciência 
e a tecnologia ignoram a desobediência a 
Deus e às leis naturais. 

Alternativa "d" - Temática mais pro
funda que o filme anuncia: um homem de 
ciência que criar um homem à sua própria 
semelhança, sem considerar os desígnios de 
Deus. Não se aprofunda nos perigos que esta 
atitude acarreta. 

Alternativa "e" - Não defende o ateísmo 
nem afirma visão cristã no filme, mas, refere
-se ao fracasso de Victor Frankenstein por 

., 
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haver cedido a uma predisposição humana: o 
asco visceral pela aparência do monstro. 

93. (An,alista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2a região! 2012 - FCC) A 
tecnologia humana não deve ir além de uma 
ordem decretada deliberadamente por Deus 
ou estabelecida pelas leis da natureza. W pa
rágrafo) 

A afirmação acima é expressão 

a) do parecer dos autores de livros que tra
taram do tema com grande sutileza. 

b) da crença de Shelley, anunciada antes 
mesmo de se fazer menção a seu livro. 

c) de um pensamento tão caro aos latinos 
quanto o provérbio com que se abre o 
ensaio. 

d) da convicção do autor, que é corroborada 
pelos roteiristas de Hol1ywood. 

e) do sentido que o autor depreende dos 
filmes de monstros de Hollywood. 

. ÇOMENTÁRIOS 

Resposta correta: (E) - O autor mostra 
sua visão quanto à temática unívoca dos 
hollywoodianos na realização de filmes de 
monstros. Nota-se uma leve crítica às distor
ções criadas que chegam a impedir o tema 
original desenvolvido nos livros nos quais os 
filmes são inspirados. 

Alternativa "a" - A afirmação não ex
pressa o parecer dos autores de livros, é o 
parecer do próprio autor do texto fazendo 
um paralelo do que ele encontrou nos livros 
o que viu nos filmes. 

Alternativa "b" - A afirmação não é de 
Shelley, e, sim, uma constatação do autor ao 
introduzir o parâmetro que faz entre um te
ma desenvolvido num livro e a interpretação 
a ele dada pelos produtores hollywoodianos. 

Alternativa "c" - O pensamento do pro
vérbio latino refere-se aos perigos dá falta de 
conhecimento, advertindo para atentar-se 
às interpretações dadas e à forma como são 
tratados certos temas referentes a princípios 
universais. 

Alternativa "d" - Os roteiristas não cor
roboram. 

TEXTOPARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A sua imagem e semelhança 

Já se foi o tempo em que os homens 
acreditavam ter sido feitos à imagem e se
melhança de Deus. Era uma fantasia boni
ta, que dizia respeito à grandeza dos ideais 
e à insignificância da condição humana. 
Se o projeto original do ser humano corres
pondia à imagem e semelhança de Deus, 
cada homem particularmente se sabia tão 
dessemelhante da plenitude divina que 
deveria viver buscando a perfeição a que 
estaria destinado. O sentido de uma vida 
se escreveria, assim, de trás para a frente; 
era preciso agir de tal modo a fazer valer 
a aposta antecipada do Criador a respeito 
de suas criaturas. 

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

O homem ocupa hoje o centro de sua 
própria existência. Essa emancipação nos 
confronta com o vazio. Não há Ninguém 

lá, de onde esperávamos que um Pai se ma
nifestasse para dizer o que deseja de seus 
filhos. Não fomos feitos para corresponder 
à imagem e semelhança de Deus nenhum. 
Trata-se agora de reproduzir a imagem 
e semelhança de nós mesmos. Essa é a 
fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e 

i 
'I ! í 
í 
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hedionda, da clonagem. Grandiosa pelo 
poder que confere à ciência e aos seus sa
cerdotes, supostamente capazes de abolir 
o acaso e a indeterminação da vida. He
dionda - pelas mesmas razões. 

(Trecho adaptado de Maria Rita Kehl. 
/8 crônicas e mais algumas. S. Paulo, 80i
tempo, 20//, p.109-/0) 

94. (Analista Judiciário - Execução" de 
Mandados - TRF 2· região! 2012 - FCC) Ao 
aludir à existência de um projeto original pa
ra o homem, no primeiro parágrafo do texto, 
a autora conclui que a crença em Deus fazia 

da vida humana 

a) um peso quase intolerável, pois a condi
ção humana seria sempre confrontada 
com a inatingível perfeição e plenitude 
do criador. 

b) uma fantasia, ainda que bela, em que se 
negava ao homem o livre-arbítrio para 
seguir o próprio destino, não lhe caben
do senão atingir a perfeição projetada. 

c) um enredo muito pouco compreensível, 
na medida em que o fim estaria no come
ço e o começo só no fim se daria a conhe

cer. 

d) um roteiro pré-determinado, que devia 
desenvolver- se com o aprimoramento 
da criatura na direção da perfeição ideali

zada pelo criador. 

e) uma verdadeira incógnita, já que a cria
tura, por mais que se esforçasse, estaria 
sempre muito longe de atingir a perfei
ção divina. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - O homem, 
sabendo-se criado à semelhança de Deus e 
sentindo-se tão dessemelhante, procura agir 
de forma a buscar a perfeição, para corres
ponder à imagem do que projetado, ou se
ja, aprimorar-se e fugir da insignificância da 
condição humana. 

Alternativa "a" - Não um peso intolerá
vel, mas uma constante busca ao aprimora-
mento. 

Alternativa "b" - Não cita o livre-arbítrio 
nem a sua negaçâo Era uma fantasia acredi
tar no axioma a respeito da crença da criação 
humana à semelhança de Deus e, através 
dessa crença, a busca pela perfeição, cuidan
do sempre da forma como agir. 

Alternativa "c" - O sentido da vida es
taria em viver observando. Não perder de 
vista a aposta do Criador a respeito de suas 

criaturas. 

Alternativa "e" - A vida humana não se
ria uma incógnita para o homem, mas, ciente 

da dessemelhança entre o humano e o divi
no, ele deveria viver buscando a perfeição. 

95. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) 
As expressões que caracterizam a antiga e 
extinta era da religiosidade e a religiosidade 
pós-moderna de modo a ressaltar o contras
te entre elas são, respectivamente: 

a) condição humana e forças celestes. 

b) fantasia bonita e forças celestes. 

c) grandeza dos ideais e servidão milenar. 

d) grandeza dos ideais e ambiçôes terrenas. 

e) plenitude divina e fantasia infantil. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Na era da religio

sidade a busca pro um mestre onipresente e 
onisciente e de ideais grandiosos deu lugar 
à busca, no pós-moderno, de uma força que 
preencha o vazio deixado pela crença mile
nar nos planos da criação. Adota-se o apelo 
do amparo de forças celestiais, pois o ho
mem sentindo-se desamparado, projeta sua 
fé religiosa no encontro de algo que garanta 

sua ambição terrena. 

Alternativa "a" - Servidão aos, planos 
pré-estabelecidos e busca de amparo terre

no. 

Alternativa "b" - Aceitação e estabilida

de terrena. 

Alternativa "c" - Referem-se à aceitação 

e estabilidade terrena. 
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Alternativa "e" - A fantasia divina é atu
ai, reflexo do inconsciente na procura da ple
nitude divina da era da religiosidade. 

96. (Analista Judiciário - Execução de 

Mandados - TRF 2" região! 2012 - FCC) Ao 
referir-se à ciência e aos seus sacerdotes, no 
último parágrafo, a autora 

a) aproxima ironicamente a ciência da reli
gião, pois os cientistas, com a clonagem, 
parecem acreditar no seu poder sobre o 
destino humano tanto quanto os minis
tros da igreja. 

b) enaltece a substituição da igreja pela ci

ência, que acabou por tomar a seu cargo 
tudo o que era de responsabilidade da
quela, inclusive a tarefa de determinação 
do destino humano. 

c) reconhece o poder dos cientistas no 
mundo contemporâneo que, com a clo
nagem, estão chegando cada vez mais 
perto de operar o milagre da criação, que 
só à religião era dado realizar. 

d) critica os cientistas envolvidos com a 

clonagem pelo fato de não terem se li
bertado completamente das crenças reli
giosas, ao acreditarem que o destino não 
pode ser controlado pelo homem. 

e) alude sutilmente às contradições hu

manas, na medida em que os cientistas, 
mesmo afirmando sua descrença em 
Deus, tentam imitar a criação divina por 
meio da clonagem. 

COMENTÁ~IOS 
Resposta correta: (A) - Há uma crítica 

irônica à insensatez com que os cientistas e 
sacerdotes acreditam, hoje, no seu poder de 
estabelecer, cada um no seu papel, o destino 
do homem, causando espanto pela ousadia 
de se elegerem donos da direção do homem 
e a pretensiosa substituição do criador. 

Alternativa "b" - A autora cita o antro
pocentrismo vigente no pós-moderno em 
que os valores humanos sobrepõem, o que 
ela qualifica como hediondez pela suposição 
da pretensiosa superação do poder criador. 

Alternativa "c" - A autora cita a clona
gem como algo grandioso e, ao mesmo tem
po, hediondo. Fazendo uso da antítese ao 
classificar duas ideias opostas para um feito: 
enaltece e repudia as atitudes contemporâ
neas dos cientistas e sacerdo:es. 

Alternativa "d" - Critica a ousadia dos 
cientistas envolvidos com a donagem e suas 
tendências céticas de controlar o destino do 
homem. 

Alternativa "e" - A clonagem repugna. 
As críticas são severas. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Divagação sobre as ilhas 

Minha ilha (e só de a imaginar já me 
considero seu habitante) ficará no justo 
ponto de latitude e longitude que, pondo
-me a coberto de ventos, sereias e pestes, 
nem me afaste demasiado dos homens 

nem me obrigue a praticá-los diuturna
mente. Porque esta é a ciência e, direi, a ar
te do bom viver: uma fuga relativa, e uma 
não muito estouvada confraternização. 

E por que nos seduz o ilha? As com
posições de sombra e luz. o esmalte da 
relva, a cristalinidade dos regatos - tudo 
isso existe fora das ilhas, "ão é privilégio 

delas. A mesma solidão existe, com dife

rentes pressões, nos mais diversos locais, 
inclusive os de população densa, em terra 

firme e longa, Resta ainda ° argumento da 
felicidade -"aqui eu não sou feliz': declara 
o poeta, para enaltecer, pelo contraste, a 
sua Pasárgada, mas será que se procura 
realmente nas ilhas a ocasião de ser feliz, 

ou um modo de sê-lo? E só se alcançaria tal 
mercê, de {ndole extremamente subjetiva, 
no regaço de uma ilha, e n:io igualmente 
em terra comum? 

Quando penso em comprar uma ilha, 
nenhuma dessas excelências me seduz 
mais do que as outras, ner.J todas juntas 

constituem a razão do meu desejo. A ideia 
de fuga tem sido alvo de crítica severa e 
indiscriminada nos últimos anos, como 
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se fosse ignominioso, por exemplo, fugir 
de um perige>, de um sofrimento, de uma 
caceteação. Como se devesse o homem 
consumir-se numa fogueira perene, sem 
carinho paro com as partes cândidas ou 
pueris dele mesmo. Chega-se a um ponto 
em que con,'ém fugir menos da maligni
dade dos homens do que da sua bondade 
incandescente. Por bondade abstrata nos 
tornamos atrozes. E o pensamento de sal
var o mundo é dos que acarretam as mais 
copiosas e inúteis carnificinas. 

A ilha é, afinal de contas, o refúgio úl
timo da liberdade, que em toda parte se 
busca destruir. Amemos a ilha. 

(Adaptado de Carlos Drummond de 
Andrade, Passeios na ilha) 

97. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) Em suas diva
gações sobre as ilhas, o autor vê nelas, sobre
tudo, a positivicade de 

a) um espaço ideal, cujas características na
turais o tornam uma espécie de reduto 
ecológico, que faz esquecer os artifícios 
urbanos. 

b) um repouse do espírito, de vez que não é 
possível usufruir os benefícios do insula
mento em meio a lugares povoados. 

c) um sucesso pessoal, a ser obtido pela 
paz de espírito e pela concentração inte
lectual que somente o pleno isolamento 
garante. 

d) uma libertação possível, pois até mesmo 
os bons homens acabam por tolher a prá
tica salvadora da verdadeira liberdade. 

e) uma solidão indispensável, pois a felici
dade surge apenas quando conseguimos 
nos distanciar dos nossos semelhantes. 

Resposta correta: (D) - Último parágra
fo: A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da 
liberdade, que em toda parte se busca destruir. 
Amemos a ilha. O autor idealiza uma ilha on
de possa estar consigo mesmo, livre. 

Alternativa "a" - A ideia de fuga tem si
do alvo de crítica severa e indiscriminada nos 
últimos anos, como se fosse ignominioso, 

por exemplo, fugir de um perigo, de um sofri
mento, de uma caceteação. Como se devesse 
o homem consumir-se numa fogueira pere
ne, sem carinho para com as partes cândidas 
ou pueris dele mesmo. 

Alternativa "b" - É possível usufruir os 
benefícios do insulamento em meio a lugares 
povoados. 

Alternativa "c" - Não um sucesso pes
soal. 

Alternativa "e" - Não foge dos seme
lhantes. 

98. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) Atente para as 
seguintes afirmações: 

I. A expressão fuga relativa, referida no 1< 
parágrafo, diz respeito ao equilíbrio que 
o autor considera desejável entre a con
veniente distância e a conveniente apro
ximação, a se preservar no relacionamen
to com os semelhantes. 

11. No 2° parágrafo, todas as razões aven
tadas para explicar a irresistível sedução 
de uma ilha são consideradas essenciais, 
não havendo como entender essa atra
ção sem se recorrer a elas. 

111. No 3· parágrafo, o autor se vale de amar
ga ironia quando afirma que o exercício 
da liberdade pessoal, benigno em si mes
mo, é a causa da falta de liberdade dos 
povos que mais lutam por ela. 

Em relação ao texto está correto SOMEN
TE o que se afirma em 

a} I. 

b} 11. 

c} 111. 

d} I e 11. 

e) 11 e 111. 

Resposta correta: (A) 

Item "I". Fuga relativa: expressão poética 
usada pelo autor, ao se referir a dois termos 
imaginários. 

Item "11". Nem todas as razões são essen
ciais. 
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Item "111". Não é a causa. 

99. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
- TRF 2" região! 2012 - FCC) Quando afir
ma, no início do 3< parágrafo, que nenhuma 
dessas excelências me seduz mais do que as 
outras, o autor deprecia, precisamente, estes 
clássicos atributos das ilhas: 

a) a hostilidade agreste, a solidão plena e a 
definitiva renúncia à solidariedade. 

b) a poesia do mundo natural, o exclusivo 
espaço da solidão e a realização do ideal 
de felicidade. 

c} a monotonia da natureza, o conforto da 
relativa solidão e a surpresa da felicidade. 

d) a sedução mágica da paisagem, a valori
zação do espírito e a relativização da feli
cidade. 

e) a fuga da vida urbana, a exaltação da 
bondade e o encontro da liberdade ver
dadeira. 

Resposta correta: (6) - O autor depre
cia as excelências ao afirmar que nem todas 

juntas constituem a razão do meu desejo. Seu 
desejo é fugir de aborrecimentos que o inva
dem, ao mesmo tempo insinua que merecia 
ser feliz em qualquer lugar. 

Alternativa "a" - Não hostiliza a ilha. 

Alternativa "c" - Não deprecia os atribu
tos, porém indaga por que ir buscar lá. 

Alternativa "d" - O autor deseja que 
os atributos da ilha fossem encontrados em 
qualquer lugar. 

Alternativa "e" - Não deseja fugir da vi
da urbana, mas dos aborrecimentos. 

TEXTO PARA AS 
PRÓXIMAS QUESTÕES 

Paraty 

t do esquecimento que vem o 
tempo lento de Paraty. 

A vida vagaroso - quase sempre 
caminhando pela água -, o saber an
tigo, os barcos feitos ainda hoje pelas 
mãos de antepassados, os caminhos 
de pedra que repelem e desequili
bram a pressa: tudo isso vem do es
quecimento. Vem do dia em que Pa
raty foi deixada quieta no século XIX, 
sem razão de existir. 

Até ali, a cidade fervia de agita
ção. Estava na rota do café, e escoava 
o ouro no lombo do burro e nas cos
tas do escravo. Um caminho de pedra 
cortava a floresta para conectar Para
ty à sua época e ao centro do mundo. 

Mas, em 1855, a cidade inteira se 
aposentou. Com a estrada de ferro 
criada por D. Pedro 11, Paraty foi lan
çada para fora das rotas econômicas. 
Ficou sossegada em seu canto, ao sa
bor de sua gente e das marés. E pelos 
próximos 119 anos, Paraty iria formar 
lentamente, sem se dar conta, seu 
maior patrimônio. 

Até que chegasse outro ciclo eco
nômico, ávido por lugares onde todos 
os outros não houvessem tocado: o 
turismo. E assim, em 1974, o asfalto da 
BR-101 fez as pedras e a cal de Paraty 
virarem ouro novamente. A cidade 
volta a conviver com o presente, com 
outro Brasil, com outros países. t en
tão que a preservação de Paraty, seu 
principal patrimônio e meio de \lida, 
escapa à mão do destino. Não po
demos contar com a sorte, como no 
passado. Agora, manter o que dá vida 
a Paraty é razão de muito trabalho. 
Daqui para frente, preservar é suor. 

Para isso existe a Associação Casa 
Azul, uma organização da sociedade 
civil de interesse público. Aqui, cria
mos projetos e atividades que man
tenham o tecido urbano e social de 
Paraty em harmonia. Nesta casa, o 
tempo pulsa com cuidado, sem apa
gar as pegadas. 

(Texto institucional- Revista Piauí, 
n. 58, julho 2011) 
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100. (Analista Judiciário - Área Judici
ária _ TRF 2" região/ 2012 - FCC) Paraty 
é apresentada, fundamentalmente, como 

uma cidade 

101. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
_ TRF 2" região/ 2012 - FCC) Atente para as 

seguintes afirmações: 

a) cuja vocação turística se manifestou ao 
mesmo tempo em que foi beneficiada 

pelos ciclos econômicos do café e do 

ouro. 

b) que se beneficiou de dois ciclos econÔ
micos do ouro, muito embora espaça

dos entre si por mais de um século. 

c) cuja história foi construída tanto pela 
participação em ciclos econômicos co
mo pela longa inatividade que a preser-

vou. 

d) cujo atual interesse turfstico deriva do 
fato de que foi convenientemente remo
delada para documentar seu passado. 

e) que sempre respondeu, com desenvol
tura e sem solução de continuidade, às 
demandas econômicas de várias épocas. 

COMENTÁRI9S 

Resposta correta: (CI - O tempo crono
lógico dá marcações da passagem de Paraty 
de uma situação à outra: Vem do dia em que 

Paraty foi deixada quieta no século XIX, sem 

razão de existir. Mas, em 1855, a cidade inteira 

se aposentou. Com a estrada de ferro criada 

por D. Pedro /I, Paraty foi lançada para fora 

das rotas econômicas. Ficou sossegada em 
seu canto, ao sabor de sua gente e das marés. 

E pelos próximos 119 anos, Paraty iria formar 

lentamente, sem se dar conta, seu maior pa

trimônio. 

I. A frase É do esquecimento que vem o 
tempo lento de Paraty faz alusão ao perí
odo em que a cidade deixou de se bene
ficiar de sua importância estratégica nos 

ciclos do ouro e do café. 

11. O texto sugere que o mesmo turismo 
que a princípio valoriza e cultua os espa
ços históricos e naturais preservados traz 
consigo as ameaças de uma séria degra-

dação. 

111. Um longo esquecimento, condição em 
princípio negativa na escalada do pro
gresso, acabou sendo um fator decisivo 
para a atual evidência e valorização de 

Paraty. 
Em relação ao texto, está correto o que se 

afirma em 

a) 1,11 e 111. 

b) I e 11, somente. 

c) 11 e 111, somente. 

d) I e 111, somente. 

e) 11, somente. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (A) 

Item "I". Sim: É do esquecimento que 
vem o tempo lento de Paraty. A vida vaga
rosa - quase sempre caminhando pela água 
_, o saber antigo, os barcos feitos ainda hoje 

Alternativa uau - Ciclos econômicos: 

século XIX. Não foi ao mesmo tempo. 

pelas mãos de antepassados, os caminhos de 
pedra que repelem e desequilibram a press~: 
tudo isso vem do esquecimento. Vem do dia 
em que paraty foi deixada quieta no século 

XIX, sem razão de existir. 

Item "11". E assim, em 1974, o asfalto da 

BR-101 fez as pedras e a cal de Paraty virarem 
ouro novamente. A cidade volta a conviver com 
o presente, com outro Brasil, com outros países. 
É então que a preservação de Paraty, seu pnn

cipal patrimônio e meio de vida, escapa à mão 
do destino. Não podemos contar com a sorte, 
como no passado. Agora, manter o que dá vida 

Alternativa ub" - Ciclos do café e do 

ouro foram simultâneos. O segundo ciclo 

(atual) é do turismo. 

Alternativa "d" - Não foi remodelada. 

Alternativa "e" - Trechos que afirmam 

o contrário: 
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a Paraty é razão de muito trabalho. Daqui para 

frente, preservar é suor. 

Item "111". Até ali, a cidade fervia de agita

ção. Estava na rota do café, e escoava o ouro no 

lombo do burro e nas costas do escravo. Um ca

minho de pedra cortava a floresta para conec

tar Paraty à sua época e ao centro do mundo. 

Mas, em 1855, a cidade inteira se aposen.tou. 

Com a estrada de ferro criada por D. Pedro 11, 
Paraty foi lançada para fora das rotas econô

micas. Ficou sossegada em seu canto, ao sabor 

de sua gente e das marés. E pelos próximos 179 

anos, Paraty iria formar lentamente, sem se dar 

conta, seu maior patrimônio. 

TEXTO PARA A 
PRÓXIMA QUESTÃO 

As mulheres sabem que a partici

pação democrática é o principal meio 
de defesa de seus interesses e de con

quista de representação política, tal 

como a implantação do sistema de 

quotas para aumentar o número de 

representantes eleitas. 

O número reduzido de mulheres 

que ocupam cargos públicos - atual

mente, uma média mundial de 19% 

nas assembleias nacionais - constitui 

um déficit a corrigir. A participação 

das mulheres em todos os níveis do 

governo democrático - local, nacio

nal e regional - diversifica a nature
za das assembleias democráticas e 
permite que o processo de tomada de 

decisôes responda a necessidades dos 
cidadãos não atendidas no passado. 

Internet: <http://www.unric.org/ 
l2!L> (com adaptações). 

102. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) Com base nas 
ideias do texto, é correto afirmar que a par
ticipação feminina nas assembleias nacionais 
deveria ser maior. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTA'RIôs 
Resposta correta: (Certo) - A partici

pação das mulheres em todos os níveis do go
verno democrático - local, nacional e regional 
- diversifica a natureza das assembleias demo
cráticas e permite que o processo de tomada de 
decisões responda a necessidades dos cidadãos 
não atendidas no passado. 

103. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Com base nas ideias 
do texto, é correto afirmar que as "necessida
des dos cidadãos não atendidas no passado" 
restringem-se ao universo feminino. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 
Resposta correta: (Errado) - Refere-se a 

homens e mulheres. Note que não foi usado 
o substantivo feminino cidadã. 

104. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012] Com base nas 
ideias do texto, é correto afirmar que os pro
blemas relativos ao não atendimento das 
necessidades dos cidadãos já teriam sido 
sanados se as mulheres sempre houvessem 
ocupado cargos públicos. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Errado) - O texto 
apresenta uma sugestão de melhora e não 
um milagre (exagero). 

105. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) Com base nas 
ideias do texto, é correto afinnar que 

o sistema de governo democrático favo
rece o atendimento das necessidades da 
população feminina. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Certo) - As mulhe
res sabem que a participação democrática é 
o principal meio de defesa de seus interesses 
e de conquista de representação política, tal 
como a implantação do sistema de quotas 
para aumentar o número de representantes 
eleitas. 
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TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

A instrumentalização da cidadania e 
da soberania popular, em uma democra
cia contemporânea, faz-se pelo instituto 
da representação política. E a transforma
ção da soberania popular em representa
ção se dá, em grande parte, por meio da 

eleição. 

O povo a que remete a ideia de sobera
nia popular constitui uma unidade, e não, 
a soma de indivlduos. Jurídica e constitu
cionalmente, a representação "representa" 
o povo (e não, todos os indivíduos). Além 
disso, não há propriamente mandato, 
pois a função do representante se dá nos 
limites constitucionais e não se determina 
por instruções ou cláusulas estabelecidas 
entre ele (ou o conjunto de representantes) 
e o eleitomdo. As condições para o exercí
cio do mandato e, no limite, seu conteúdo 
estão predeterminados na Constituição e 
apenas nela. Estritamente, nem sequer é 
possível falar em representação, pois não 

há uma vontade pré-formada. Há a cons
trução de uma vontade, limitada apenas 

aos contornos constitucionais. 

Eneida Desiree Salgado. Princípios 
constitucionais estruturantes do direito 
eleitoral. Tese de doutoramento. Curitiba: 
Universidade Federal do Paraná, 2010. In
ternet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com 

adaptaçõ~s). 

106. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 
informações presentes no texto, o represen
tante - um deputado federal, por exemplo 
- age conforme determinação legal consti
tucional, e não, segundo a vontade do po

vo. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta correta: (Certo) - a função 
do representante se dá nos limites consti
tucionais e não se determina por instruções 
ou cláusulas estabelecidas entre ele (ou o 

conjunto de representantes) e o eleitorado. 
As condições para o exercício do mandato e, 
no limite, seu conteúdo estão predetermina
dos na Constituição e apenas nela. 

107. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 
informações presentes no texto, o represen
tante representa o indivíduo, ao passo que a 
representação "(ou o conjunto de represen
tantes)" representa o povo. 

( ) Certo ( ) Errado 

r;-l':f>~~C~;!,::~;l Fçº~E.i{t~Ri()§ 
Resposta correta: (Errado) - Povo é 

unidade e não soma de indivíduos; a repre
sentação representa o povo. A representa
ção é feita pelo representante. O represen
tante não representa o indivíduo, mas sim o 

povo. 

108. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 
informações presentes no texto, a "vontade 
pré-formada" corresponderia aos anseios da 

"soma de indivíduos". 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta correta: (Errado) - O conjunto 
de indivíduos é diferente de povo, sendo que 
povo dá a ideia de unidade. 

O representante representa o povo, e não 
a soma de indivíduos. 

109. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 
informações presentes no texto, a expressão 
"de indivíduos" poderia ser substituída por 
individual sem que houvesse alteração do 

sentido textua I. 
( ) Certo ( ) Errado 

Resposta correta: (Errado) - Soma de 

indivíduos: soma de cada exemplar da es
pécie, totalizando vários indivíduos; soma 

681 INTERPRETAÇAo DE TEXTO INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTO 

individual: soma do que é inerente a um úni

co indivíduo. 

110.' (Cespe - Analista Judiciário - Área 

Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 

informações presentes no texto, o instituto 

da representação política constitui o meio 

pelo qual a cidadania e a soberania popular 

são operacionalizadas. 

( ) Certo ( ) Errado 

... ~ .. ,.;~ç2E~~!Á~ios~;~ .. 
Resposta correta: (Certo) - A instrumen

talização da cidadania e da soberania popular, 

em uma democracia contemporânea, faz-se 

pelo instituto da representação política. E a 

transformação da soberania popular em repre

sentação se dá, em grande parte, por meio da 

eleição. 

111. (Cespe - Analista Judiciário - Área, 
Judiciária - TRE-RJ/2012) De acordo com as 
informações presentes no texto, mediante o 
processo eleitorill, é possível atender às ne
cessidades de cada um dos cidadãos de uma 
nação. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENT~RIOS ," 
Resposta correta: (Errado) - O processo 

eleitoral é o meio e não o fim para atender às 

necessidades. 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

O tempo não perdoa o que se faz sem 

ele, costumava dizer Ulysses Guimarães, 

citando Joaquim Nabuco. Desse modo 

ensinava a importância na política do 

apropriado discernimento do momen

to oportuno. Não é fácil a identificação 

desse momento, pois, entre outras coisas, 

requer conjugar o tempo individual de 

um ator político com o tempo coletivo de 

um sistema político e de uma sociedade. 

Além disso, o tempo flui e é instável no 

seu movimento, e não só na política. É o 
caso do tempo na meteorologia, cada vez 

menos previsível por obra das mudanças 

climáticas provocadas pela ação humana. 

A vasta reflexão dos pensadores, dos 

poetas e cíentistas sobre o estatuto do 

tempo e seu entendimento aponta para 
uma complexidade que carrega no seu 

bojo o desafio de múltiplos significados, 

cabendo lembrar que a função da orienta

ção é inerente à busca do saber a respeito 

do tempo. Assim, uma coisa é conhecer o 
tempo do relógio, que molda o mensurá

vel de uma jornada de trabalho. Outra coi

sa é lidar com a não mensurável duração 

do tempo vivido, que perdura na consciên

cia, e não se confunde, por sua vez, com o 
tempo do Direito, que é o tempo normati

zado dos prazos, dos recursos, da prescri

ção, da coisa julgada, da vigência das leis e 
do drama cotidiano da lentidão da Justiça. 

A busca do saber sobre o tempo tem, 

como mencionei, uma função de orienta

ção. Neste século XXI, é preciso parar para 

pensar a vertiginosa instantaneidade dos 

tempos e os problemas da sua sincroniza
ção, que a revolução digital vem intensifi

cando. 

A tradicional sabedoria dos provérbios 
portugueses diferencia o tempo do falcão 

e o tempo da coruja. O tempo do falcão é 
o da rapidez e da violência. É este o tem
po que nos cerca. O tempo da coruja é o 

/' da sabedoria - a sabedoria que nos falta 
para lidar com a estrutura de possibilida

des do tempo no mundo em que estamos 

inseridos. 

(Celso Lafer. Trecho, com adaptações, 

de artigo publicado em O Estado de S. 

Paulo, 20 de novembro de 2011. A2, Espaço 

Aberto) 

112. (Fundação Carlos Chagas..,. TRE PR -
Técnico Judiciário - Área Administrativa 
/2012) O tempo não perdoa o que se faz sem 

ele ... 
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A afirmativa que inicia o texto encaminha 

para 
a) uma contradição à tese corrente de que o 

tempo flui e é instável no seu movimento, e 

não só na política. 

c) questiona os meios até agora utilizados 
para calcular o transcorrer do tempo, que 

é sempre mutável. 

b) crítica relativa aos problemas surgidos 
com o drama cotidiano da lentidão da jus
tiça. 

c) o reconhecimento de que é preciso para!. 
para pensar a vertiginosa instantaneidade 
dos tempos e os problemas da sua sincroni
zação. 

d) a ideia de que os políticos não têm o 
apropriado discernimento do momento 
oportuno. 

e) a constatação de que é difícil perceber a 
duração do tempo vivido, que perdura na 
consciência. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (C) 

Nota da autora: Essa questão foi muito 
discutida por alguns candidatos não prioriza
rem a tese (introdução), as ideias-chaves e a 
conclusão (iniciada no penúltimo parágrafo). 

_ Primeiro parágrafo: O tempo não perdoa 
o que se faz sem ele. 

_ Terceiro parágrafo: A busca do saber 
sobre o tempo tem, como mencionei, uma 
função de orientação. Neste século XXI, é 
preciso parar para pensar a vertiginosa instan
taneidade dos tempos e os problemas da sua 
sincronização, que a revolução digital vem in
tensificando. 

113. (Fundação Carlos Chagas - TRE PR
Técnico Judiciário - Área Administrativa 
/2012) Com a expressão o desafio de múltiplos 
significados (segundo parágrafo), o autor 

a) caracteriza a oposição frequente que se 
faz entre o tempo de cada indivíduo e 
aquele que diz respeito a toda a socieda

de. 

b) duvida de uma possível concordância en
tre representantes de diferentes áreas do 
conhecimento a respeito do tempo. 

d) esclarece seu emprego ao se referir à ne
cessária sabedoria para equacionar, no 
momento mais adequado, os problemas 

que surgem. 

e) refere-se às diversas possibilidades de 
percepção da passagem do tempo e de 

seu sentido. 

COMENTÁIt~º.S .. 
Resposta correta: (E) - Início do se

gundo parágrafo: A vasta reflexão dos pen
sadores, dos poetas e cientistas sobre o es
tatuto do tempo e seu entendimento aponta 
para uma complexidade que carrega no seu 
bojo o desafio de múltiplos significados, ca
bendo lembrar que a função da orientação é 
inerente à busca do saber a respeito do tempo. 

TEXTO PARAA 
PRÓXIMA QUESTÃO 

Assim como os antigos moralistas 
escreviam máximas, deu-me vontade 
de escrever o que se poderia chamar 
de mínimas, ou seja, alguma coisa que, 
ajustada às limitações do meu engenho, 
traduzisse um tipo de experiência vivida, 
que não chega a alcançar a sabedoria 
mas que, de qualquer modo, é resultado 

de viver. 

Andei reunindo pedacinhos de papel 
em que estas anotações vadias foram fei
tas e ofereço-as ao leitor, sem que preten
da convencê-lo do que penso nem convi
dá-Ia a repensar suas ideias. São palavras 
que, de modo canhestro, aspiram a enve
redar pelo avesso das coisas, admitindo-se 
que elas tenham um avesso, nem sempre 
perceptível mas às vezes curioso ou surpre

endente. 

(Carlos Drummond de Andrade. O 

avesso das coisas [aforismos]. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007, p. 3) 
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114. (Analista Judiciário - Execução de 
Mandados - TRF lO região/ 2011 - FCC) 
Nas palavras que prefaciam sua obra, Carlos 
Orummond 

a) compara-se aos antigos moralistas por 
também preconizar, em seus escritos 
normas de comportamento. ' 

b) desqualifica a produção de antigos mora
listas ao chamar de "mínimas" o que eles 
denominavam "máximas". 

c) assume, bem humorado, não ter a sabe
doria de traduzir em palavras a sua expe
riência, que, em si, gera conhecimento 
elevado. 

d) deixa entrever seu entendimento de que 
qualquer vivência produz justo conheci
mento, até as tímidas ou desajeitadas, até 
as não convencionais. 

e) defende a exploração de ângulos obs
curos da vida, lugar em que, de modo 
secreto, se agasalham as verdades que 
constituem a legítima sabedoria. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (O) - Mostra sua sen
sibilidade em captar sabedoria, mesmo nas 

menores coisas vivenciadas por ele e as tra
duz pelo avesso, muitas vezes. surpreenden
do o leitor. 

Alternativa "a" - Aí também mostra o 
avesso das coisas,ao referir-se às máximas 
moralistas dos antigos escritores; em con
trapartida, oferece ao leitor as suas mínimas 
que ele não compara às máxmas que dita~ 
vam comportamentos, mas, de suas anota
ções vadias, despreocupadas tira o inverso 
das coisas triviais vivenciadas. 

Alternativa "b" - Não desqualifica nem 
chama de mínimas a produção das máximas 
dos antigos moralistas e, sim, com uma sutil 
ironia, denomina mínimas os seus escritos 
vadios. 

Alternativa "c" - Não assume não ter a 
sabedoria de traduzir em palavras a sua ex
periência; ele traduz em palavras e assume, 
com humildade,que, de modo canhestro, 
ou seja, desajeitado, acanhad::>, não chega a 
alcançar a sabedoria, mas procura mostrar o 
avesso de experiências vividas. 

Alternativa "e" - defende as coisas sim
ples tiradas de experiências vividas a que ele 
não chama sábias nem verdadeiras, mas re
sultado de viver. 
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Questões comentadas de concursos 

1 INTRODUÇÃO 

A Redação Oficial é exigida em alguns editais e todos seguem o Manual de Redação da 
Presidência da República. Assim sendo, foram mencionadas as partes teóricas necessárias (dis

poníveis em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual!manual.htm>l para, em seguida, 
comentarmos - juntos - as questões de concursos. 

Sugiro que vá direto às questões comentadas de concursos e volte à teoria para resolvê

-las, facilita os estudos. 

2 O QUE É REDAÇÃO OFICIAL 

Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público 
redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do ponto de vista do Poder Exe

cutivo. 
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A redação ofici31 deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de lingua

gem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente esses atributos de

correm da Constituição, que dispõe, no artigo 37: "A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ( ... )". 

Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda administração pú

blica, claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. 

Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscu

ra, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos norma

tivos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável 

que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessaria

mente, clareza e concisão. 

Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa 
tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao período de nossa história imperial, 

como, por exemplo, a obrigatoriedade - estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro 
de 1822 - de que se aponha, ao final desses atos, o número de anos transcorridos desde a In

dependência. Essa prática foi mantida no período republicano. 

Esses mesmos princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de lin

guagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única 

interpretação e se~ estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de 

linguagem. 

Nesse quadro, fica claro também que as comunicações oficiais são necessariamente uni

formes, pois há sellpre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comu

nicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a 

outro) - ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público). 

Outros procedimentos rotineiros na redação de comunicações oficiais foram incorporados 

ao longo do tempJ, como as formas de tratamento e de cortesia, certos clichês de redação, a 

estrutura dos expedientes, etc. Mencione-se, por exemplo, a fixação dos fechos para comu

nicações oficiais, regulados pela Portaria n~ 1 do Ministro de Estado da Justiça, de 8 de julho 

de 1937, que, após mais de meio século de vigência, foi revogado pelo Decreto que aprovou a 
primeira edição deste Manual. 

Acrescente-se, por fim, que a identificação que se buscou fazer das características específi
cas da forma oficial de redigir não deve ensejar o entendimento de que se proponha a criação 

- ou se aceite a existência - de uma forma específica de linguagem administrativa, o que co

loquialmente e pejorativamente se chama burocratês. Este é antes uma distorção do que deve 
ser a redação oficial, e se caracteriza pelo abuso de expressões e clichês do jargão burocrático 

e de formas arcaicas de construção de frases. 

A redação ofical não é, portanto, necessariamente árida e infensa à evolução da língua. É 

que sua finalidade básica - comunicar com impessoalidade e máxima clareza - impõe certos 
parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto 
jornalístico, da correspondência particular, etc. 

Apresentadas essas características fundamentais da redação oficial, passemos à análise 
pormenorizada de cada uma delas. 
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A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja comu
nicação, são necessários: a) alguém que comunique, b) algo a ser comunicado, e c) alguém 
que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o Serviço 
Público (este ou aquele Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); o que se 
comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica; o destina
tário dessa comunicação ou é o público, o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público, do 
Executivo ou dos outros Poderes da União. 

Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que cons
tam das comunicações oficiais decorre: 

1) da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se trate, por exemplo, 
de um expediente assinado por Chefe de determinada Seção, é sempre em nome do Ser
viço Público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que 
permite que comunicações elaboradas em diferentes setores da Administração guardem 
entre si certa uniformidade; 

2) da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser 
dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois 
casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal; 

3) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações 
oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não 
cabe qualquer tom particular ou pessoal. 

Desta forma, não há lugar na redação oficiar para impressões pessoais, como as que, por 
exemplo, constam de uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo 
de um texto literário. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade que 
a elabora. 

A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os 
expedientes oficiais contribuem, ainda, para que seja alcançada a necessária impessoalidade. 

2.2 A linguagem dos atos e comunicações oficiais 

A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes ofi
ciais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações; de outro, de 
sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como <;..tos de caráter normativo, ou estabele
cem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, 
o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo 
se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de informar com clareza e ob
jetividade. 

As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por 
todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma lin
guagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões 
de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua 
compreensão dificultada. 

Ressalte-se que há necessariamente uma distância entre a língua falada e a escrita. Aque
la é extremamente dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes, e 
pode eventualmente contar com outros elementos que auxiliem a sua compreensão, como 
os gestos, a entoação, etc., para mencionar apenas alguns dos fatores responsáveis por essa 
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distância. Já a língua escrita incorpora mais lentamente as transformações, tem maior vocação 
para a permanência, e vale-se apenas de si mesma para comunicar, 

A língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que 
dela se faça. Por exemplo, em uma carta a um amigo, podemos nos valer de determinado 
padrão de linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou coloquiais; em um 
parecer jurídico, não se há de estranhar a presença do vocabulário técnico correspondente. 
Nos dois casos, há um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz da língua, a finalida
de com que a empregamos. 

O mesmo ocorre com os textos oficiais: por seu caráter impessoal, por sua finalidade de 
informar com o máximo de clareza e concisjo, eles requerem o uso do padrão culto da língua. 
Há consenso de que o padrão culto é aquele em que a) se observam as regras da gramática 
formal, e b) se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É impor
tante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato 
de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modis
mos vocabulares, das idiossincrasias Iinguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a 
pretendida compreensão por todos os cidadãos. 

Lembre-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão, desde que 
não seja confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma o uso do padrão culto 
implica emprego de linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de 
linguagem próprios da língua literária. 

Pode-se concluir, então, que não existe propriamente um "padrão oficial de linguagem"; o 
que há é o uso do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que haverá preferên
cia pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das 
formas sintáticas, mas isso não implica, necessariamente, que se consagre a utilização de uma 
forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois 
terá sempre sua compreensão limitada. 

A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de 
evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos, e mesmo o vocabulário 
próprio a determinada área, são de difícil entendimento por quem não esteja com eles fami
liarizado. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a 
outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. 

Outras questões sobre a linguagem, como o emprego de neologismo e estrangeirismo, 
são tratadas em detalhe em 9.3. Semântica. 

2.3 Formalidade e padronizaçáo 
As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de 

forma: além das já mencionadas exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de lin
guagem, é imperativo, ainda, certa formalidade de tratamento. Não se trata somente da eterna 
dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma au
toridade de certo nível (v. a esse respeito 2.1.3. Emprego dos Pronomes de Tratamento); mais do 
que isso, a formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto 
do qual cuida a comunicação. 

A formalidade de tratamento vincula-se, também, à necessária uniformidade das comu
nicações. Ora, se a administração federal é uma, é natural que as comunicações que expede 
sigam um mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão, uma das metas deste Manual, 
exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide, ainda, da 
apresentação dos textos. 
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A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagra
mação do texto são indispensáveis para a padronização. Consulte o Capítulo 11. As Comunica
ções Oficiais, a respeito de normas específicas para cada tipo de expediente. 

2.4 Concisáo e clareza 

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o 
texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Para 
que se redija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além de conhecimento do 
assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. É 
nessa releitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições desne
cessárias de ideias. 

O esforço de sermos concisos atende, basicamente ao princípio de economia linguístico, à 
mencionada fórmula de empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. Não se deve 
de forma alguma entendê-Ia como economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar 
passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de 
cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. 

Procure perceber certa hierarquia de ideias que existe em todo texto de alguma comple
xídade: ideias fundamentais e ideias secundárias. Estas últimas podem esclarecer o sentido 
daquelas, detalhá-Ias, exemplificá-Ias; mas existem também ideias secundárias que não acres
centam informação alguma ao texto, nem têm maior relação com as fundamentais, podendo, 
por isso, ser dispensadas. 

A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, conforme já sublinhado na 
introdução deste capítulo. Pode-se definir como claro aquele texto que pOSSibilita imediata 
compreensão pelo leitor. No entanto a clareza não é ,algo que se atinja por si só: ela depende 
estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem: 

1) a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia cecorrer de um 
tratamento personalista dado ao texto; 

2) o uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de entendimento geral e por definição 
avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão; 

3) a formalidade e a padronização, que possibilitam a imprescindível uniforrridade dos tex
tos; 

4) a concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescen
tam. 

É pela correta observação dessas características que se redige com clareza. Contribuirá, 
ainda, a indispensável releitura de todo texto redigido. A ocorrência, em textos oficiais, de 
trechos obscuros e de erros gramaticais provém príncipalmente da falta da releitura que torna 
possível sua correção. 

Na revisão de um expediente, deve-se avaliar, ainda, se ele será de fácil compreensão por 
seu destinatário. O que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que 
adquirimos sobre certos assuntos em decorrência de nossa experiência profissional muitas 
vezes faz com que os tomemos como de conhecimento geral, o que nem sempre é verdade. 
Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas e abrevia
ções e os conceitos específicos que não possam ser dispensados. 

A revisão atenta exige, necessariamente, tempo. A pressa com que são elaboradas certas 
comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um 
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texto que não seja seguida por sua revisão. "Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados", 
diz a máxima. Evi:e-se, pois, o atraso, com sua indesejável repercussão no redigir. 

Por fim, como exemplo de texto obscuro, que deve ser evitado em todas as comunicações 
oficiais, transcrevemos a seguir um pitoresco quadro, constante de obra de Adriano da Gama 
Kury, a partir do qual podem ser feitas inúmeras frases, combinando-se as expressões das vá
rias colunas em qualquer ordem, com uma característica comum: nenhuma delas tem sentido! 
O quadro tem aqui a função de sublinhar a maneira de como não se deve escrever: 

Como não se deve escrever: 

U;,çp~y~~l(( i; fO~~~~:~;: '''" ~ " 
~ttbLUNAD: ::.COl~NA,.E 

'>,"1 ','.r>./, '/ '.-/ I C " 
!;;SqI,IJN~,C~ ,t", , "', •. ',' '~,ÇOl,U/'4J\1' ; ;COLUriAG 

uma correta 
numa ótica A relação entre no interesse substan- a transpa-

necessidade se caracteri-
estrutura e primário da ciando e preventiva rência de 

emergente za por superestru- população, vitalizando, e não mais cada ato 

tura curativa, decisional. 

a superação sem preju-
não no contexto 

O quadro de cada obs- dicar o atual assumindo deum um indispen-

normativo prefigura táculo e/ou nível das sistema sável salto de 
resistência contribui- nunca como qualidade. 

passiva ções, implícito, integrado, 

a pontual o aplana-

O critério correspon- com critérios potenciando na medida mentode 

metodoló- reconduz a 
dência entre não-dirigís- e incremen- em que isso discre-

sínteses pâncias e gico objetivos e ticos, tando, seja factível, 
discrasias recursos 
existentes. 

o redirecio- para além 
a adoção O modelo de namento das con- evidencian- em termos 

desenvolvi- incrementa das linhas de tradições e do e explici- de eficácia e de uma 

mento tendências dificuldades tando eficiência, metodologia 

emato iniciais, diferenciada. 

o incorpora-
mento das numa visão ativando e a cavaleiro a redefinição 

O novo tema funções e orgãnica e de uma nova 
social propicia a descen- não totali- implemen- da situação 

figura profis-
tralização zante, tando, contingente, sional. 
decisional 

o reconhe- mediante nãoomi- o coenvol-
tindo ou com as 

O método cimento da mecanismos devidas e im- vimento 

participativo propõe-se a 
demanda da participa- calando, mas prescindíveis ativo de 

não satisfeita ção, antes parti- enfatizações, operadores e 
cularizando, utentes. 

uma coliga-
ção orgânica segundo um como sua 
interdiscipli- módulo de recuperando, premissa in- uma con-

A utilização gruente f1exi-
potencial privilegia nar para uma interde- ou antes re- dispensável 

bilidade das práxis de pendência valorizando, e condicio-
trabalho de horizontal, nante, estruturas. 

grupo, 
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A redação das comunicações oficiais deve, antes de tudo, seguir os preceitos explicitados 
no Capítulo I, Aspectos Gerais da Redação Oficial. Além disso, há características específicas de 
cada tipo de expediente, que serão tratadas em detalhe neste capítulo. Antes de passarmos à 
sua análise, vejamos outros aspectos comuns a quase todas as modalidades de comunicação 
oficial: o emprego dos pronomes de tratamento, a forma dos fechos e a identificação do sig
natário. 

3.2 Pronomes de tratamento 

3.2.1 Breve história dos pronomes de tratamento 

O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem larga tradição na língua 
portuguesa. De acordo com Said Ali, após serem incorporados ao português os pronomes lati
nos tu e vos, "como tratamento direto da pessoa ou pessoas a quem se dirigia a palavra", passou
-se a empregar, como expediente linguístico de distinção e de respeito, a segunda pessoa do 
plural no tratamento de pessoas de hierarquia superior. Prossegue o autor: 

"Outro modo de tratamento indireto consistiu em fingir que se dirigia a palavra a um atri
buto ou qualidade eminente da pessoa de categoria superior, e não a ela própria. Assim apro
ximavam-se os vassalos de seu rei com o tratamento de vossa mercê, vossa senhoria C .. ); assim 
usou-se o tratamento ducal de vossa excelência e adotaram-se na hierarquia eclesiástica vossa 
reverência, vossa paternidade, vossa eminência, vossa santidade." 

A partir do final do século XVI, esse modo de tratamento indireto já estava em voga tam
bém para os ocupantes de certos cargos públicos. Vossa mercê evoluiu para vosmecê, e depois 
para o coloquial você. E o pronome vós, com o tempo, caiu em desuso. É dessa tradição que 
provém o atual emprego de pronomes de tratamento indireto como forma de dirigirmo-nos 
às autoridades civis, militares e eclesiásticas. 

3.2.2 Concordância com os pronomes de tratamento 

Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa indireta) apresentam certas peculia
ridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda 
pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), levam a 
concordância para a terceira pessoa. É que o verbo concorda com o substantivo que integra a 
locução como seu núcleo sintático: "Vossa Senhoria ngmeará o substituto»; "Vossa Excelência 
conhece o assunto». 

Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sem
pre os da terceira pessoa: <Nossa Senhoria nomeará seu substituto» (e não "Vossa ... vosso ... "). 

Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir 
com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, 
se nosso interlocutor for homem, o correto é «Vossa Excelência está atarefado", "Vossa Senhoria 
deve estar satisfeito"; se for mulher, "Vossa Excelência está atarefada'; "Vossa Senhoria deve estar 
satisfeita". 

3.2.3 Emprego dos pronomes de tratamento 

Como visto, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São de 
uso consagrado: 
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Presidente da República; 

Vice-Presidente da República; 

Ministros de Estado; 

Governadores e Vice-Governa
dores de Estado e do Distrito 

Federal; 

Oficiais-Generais das Forças 
Armadas; 

Embaixadores; 

Secretários-Executivos de 
Ministérios e demais ocupantes 
de cargos de natureza especial; 

Secretários de Estado dos Gover
nos Estaduais; 

Prefeitos Municipais. 

Deputados Federais e Senadores; 

Ministro do Tribunal de Contas 
da União; 

Deputados Estaduais e Distritais; 

Conselheiros dos Tribunais de 
Contas Estaduais; 

Presidentes das Câmaras 
Legislativas Municipais. 

Ministros dos Tribunais 
Superiores; 

Membros de Tribunais; 

Juízes; 
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Auditores da Justiça Militar. 

O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentís
simo Senhor, seguido do cargo respectivo: 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Presidente do Presidente do 
República Congresso Nacional Supremo Tribunal Federal 

As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respec

tivo: 

Ministro 

No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por 

Vossa Excelência, terá a seguinte forma: 

A Sua Excelência o Senhor A Sua Excelência o Senhor A Sua Excelência o Senhor 

Fulano de Tal Senador Fulano de Tal Fulano de Tal 

Ministro de Estado da Justiça Senado Federal Juiz de Direito da 1 O~ Vara Cível 

064-900 165-900 Rua ABC, n~ 123 

- Brasília. DF - Brasília. DF 010-000 

- São Paulo. SP 
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Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo (DO), 2S autorida
des arroladas na lista anterior. A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo 
público, sendo desnecessária sua repetida evocação. 

Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo 
adequado é: 

Senhor Fulano de Tal, 

( ... ) 

No envelope, deve constar do endereçamento: 

Ao Senhor 

Fulano de Tal 

Rua ABC, no 123 

1234 - Curitiba. PR 

Como se depreende do exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo ilustrís
simo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É 
suficiente o uso do pronome de tratamento Senhor. 

Acrescente-se que doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Evite 

usá-lo indiscriminadamente. Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações di

rigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído curso universitário de douto

rado. É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em Direito 

e em Medicina. Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às 
comunicações. 

Mencionemos, ainda, a forma Vossa Magnificência, empregada por força da t~adição, em 

comunicações dirigidas a reitores de universidade. Corresponde-Ihe o vocativo: 

Magnífico Reitor, 

, ( ... ) 

Os pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica, são: 

Vossa Santidade, em comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo corresponderte é: 

Santíssimo Padre, 

( ... ) 
Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos Cardeais. Cor
responde-lhe o vocativo: 

Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou 

Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal, ( ... ) 
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Vossa Excelencia Reverendíssima é usado em comunicações dirigidas a Arcebispos e Bis
pos; Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para Monsenhores, Cõnegos 
e superiores religiosos. Vossa Reverência é empregado para sacerdotes, clérigos e demais 
religiosos. 

3.3 Fechos para comunicações 

O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a 
de saudar o destinatário. Os modelos para fecho que vinham sendo utilizados foram regulados 
pela Portaria n~ 1 do Ministério da Justiça, de 1937, que estabelecia quinze padrões. Com o fito 

de simplificá-los e uniformizá-los, este Manual estabelece o emprego de somente dois fechos 
diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial: 

A) para autcridades superiores, inclusive o Presidente da República: 

Respeitosamente, 

B) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior: 

Atenciosamente, 

Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que 
atendem a rito é tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do Mi
nistério das Relações Exteriores. 

3.4 Identificação do signatário 

Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comu
nicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local 
de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte: 

(espaço para assinatura) 

Nome 

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 

(espaço para assinatura) 

Nome 

Ministro de Estado da Justiça 

Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expe
diente. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. 

4 O PAQRÃO OFÍCIO 

Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o 
ofício, o aviso e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação 
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única, que siga o que chamamos de padrão ofício. As peculiaridades de cada um serão tratadas 

adiante; por ora busquemos as suas semelhanças. 

4.1 Pa~tes do documento no padrão ofício 

O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes: 

1) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede: 

Mem. 123/2002-MF Aviso 123/2002-SG Of. 123/2002-MME 

2) local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita: 

Brasília, 15 de março de 1991. 

3) assunto: resumo do teor do documento 

Exemplos: 

Assunto: Produtividade do órgão em 2002. 

Assunto: Necessidade de aquisição de novos computadores. 

4) destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do 

ofício deve ser incluído também o endereço. 

5) texto: nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente 

deve conter a seguinte estrutura: 

introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assun

to que motiva a comunicação. Evite o uso das formas: «Tenho a honra de", "Tenho o prazer 
de", "Cumpre-me informar que", empregue a forma direta; 

desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o texto contiver mais de uma ideia so

bre o assunto, elas devem ser tratadas em parágraJos distintos, o que confere maior clareza 

à exposição; 

conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada 
sobre o assunto. 

Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam or-

ganizados em itens ou títulos e subtítulos. 

Já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos a estrutura é a seguinte: 

introdução: deve iniciar com r~ferência ao expediente que solicitou o encaminham_ento. 

Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informaçao do 

motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do d~

cumento encaminhado (tipo, data, origem ou signatário, e assunto de que trata), e a razao 

pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula: 
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"Em resposta ao Aviso nO 12, de l°de fevereiro de 1991, encaminho, anexa, cópia do Ofício 
nO 34, de 3 de abril de 1990, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisi
ção do servidor Fulano de Tal." 

ou 

"Encaminho, para exame e pronunciamento; a'anexa cópia do telegrama n2 12, de 1: 
de fevereiro de 1991, do Presidente da CofIfederação Nacional de Agricultura, a respeito de ' 
projeto de modernização de técnicas agr{colas na região Nordeste.» 

desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito 
do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento; em 
caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encami
nhamento. 

6) fecho (v. 2.2. Fechos para Comunicações); 

7) assinatura do autor da comunicação; e 

8) identificação do signatário (v. 2.3. Identilica7ão do Signatário). 

'!:.1 Forma de diagramação 

Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação: 

a) deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas 
citações, e 10 nas notas de rodapé; 

b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar as fontes Sym
boi e Wingdings; 

c) é obrigatória constar a partir da segunda página o número da página; 

d) os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do pa
peI. Neste caso, as margens esquerda e direta terão as distâncias invertidas nas páginas 
pares ("margem espelho"); 

e) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda; 

f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura; 

g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm; 

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo, 
ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco; 

i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, 
sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a 
sobriedade do documento; 

j) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão colorida 
deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações; 
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I) todos os tipos de documentos do Padrão OfíCio devem ser impressos em papel de tama

nho A-4, ou seja, 29,7 x 21,0 cm; 

m) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo Rich Text nos documentos de 

texto; 

n) dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preser

vado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos; 

o) para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte manei

ra: tipo do documento + número do documento + palavras-chaves do conteúdo 

Of. 123 - relatório produtividade ano 2002 

4.3 Aviso e ofício 

4.3.1 Definição e finalidade 

Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única dife

rença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autori

dades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. 

Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 

Pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares. 

4.3.2 Forma e estrutura 

Quanto a sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do 

vocativo, que invoca o destinatário (v. 2.1 Pronomes de Tratamento), seguido de vírgula. 

Exemplos: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Senhora Ministra 

Senhor Chefe de Gabinete 

Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do reme

tente: 

nome do órgão ou setor; 

endereço postal; 

telefone e endereço de correio eletrônico. 
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Exemplo de Ofício 

[Ministério] 

[Secretaria/De parta mento/Setor /Entidade] 

[Endereço para correspondência]. 

[Endereço - continuação] 

[Telefone e Endereço de Correio Eletrônico] 

Ofício nO 524/1991/SG-PR 

A Sua Excelência o Senhor Deputado [Nome] 

Câmara dos Deputados 70.160-900 -Brasília- DF 

Assunto: Demarcação de terras indígenas 

Senhcr Deputado, 

2,5cm 

Brasília, 27 de maio de 1991. 

1. Em complemento às observaçôes transmitidas pelo telegrama 
n0154, de 24 de abril último, informo Vossa Excelência de que as medidas 
mencionadas em sua carta n° 6708, dirigida ao Senhor Presidente da República, 
estão amparadas pelo procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas instituído pelo Decreto n° 22, de 4 de fevereiro de 1991 (cópia anexa). 

2. Em sua comunicação, Vossa Excelência ressalva a necessidade de 
que - na definição e demarcação das terras indígenas - fossem levadas em consi
deração as características sócio-econômicas regionais. 

3. Nos termos do Decreto nO 22, a demarcação de terras indígenas 
deverá ser precedida de estudos e levantamentos técnicos que atendam ao 
disposto no art. 231, § 1°, da Constituição Federal. Os estudos deverão incluir os 
aspec:os etno-históricos, sociológicos, cartográficos e fundiários. O exame deste 
último aspecto deverá ser feito conjuntamente com o órgão federal ou estadual 
competente. 

4. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão encami
nhar as informações que julgarem pertinentes sobre a área em estudo. E igual
mente assegurada a manifestação de entidades representativas da sociedade 
civil. 

5. Os estudos técnicos elaborados pelo órgão federal de proteção ao 
índio serão publicados juntamente com as informações recebidas dos órgãos 
públicos e das entidades civis acima mencionadas. 

(297 x 210mm) 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/cciviL03/manual/manual.htm 

701 REDAÇl.O OFICIAL • 

........................... _ .................................. . 

3,5cm 

REDAÇÃO 
OFICIAL 

Como Vossa Excelência pode verificar, o procedimento estabelecida 

'6. assegura que a decisão a ser baixada pelo Ministro de Estado da Justiça 

sobre os limites e a demarcação de terras indígenas seja informada de todos os 

elementos necessários, inclusive daqueles assinalados em sua carta, com a neces

sária transparência e agilidade. 

Atenciosamente, 

[Nome] 

[cargo) 

(297 x 210mm) 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
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Exemplo de Aviso 

5cm 

Aviso n° 4S/SCT-PR 

Brasília, 27 de fevereiro de 1991. 

A Sua Excelência o Senhor [Nome e cargo] 

Assunto: Seminário sobre uso de energia no setor público 

Senhor Ministro, 

2,Scm 

Convido Vossa Excelência a participar da sessão de abertura do 

Primeiro Seminário Regional sobre o Uso Eficiente de Energia no Setor Púbiico, a ser 

realizado com S de março próximo, às 9 h~ras, no auditório da Escola Nacional 

de Administração Pública- ENAP, localizada no Setor de Areas Isoladas Sul, nesta 

capital. 

o Seminário mencionado incluí-se na atividades do Programa Nacional 
das Comissões Internas de Conservação de Energia em Órgão Públicos, instituído 

pele Decreto n° 99.656, de 26 de outubro de 1990. 

Atenciosamente, 

[nome do signatário] 

[cargo do signatário] 

(297 x 21Omm) 

Fo n te: http://www.planalto.qov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
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O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um 
mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em ni'lel diferente. 
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. 

Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de proje
tos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor do serviço público. 

Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qt;alquer órgão 
deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticcs. Para evitar 
desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem 
ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Es
se procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior 
transparência à tomada de decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria 
tratada no memorando. 

4.4.2 FORMA E ESTRUTURA 
Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de 

que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. 

Exemplos: 

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração 

Ao Sr. Subchefe para Assuntos Jurídicos 
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Exemplo de Memorando: 

Scm 

Mem.118/DJ 

Em 12 de abril de 1991 

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração 

Assunto: Administração. Instalação de microcomputadores 

1. Nos termos do Plano Geral de informatização, solicito a Vossa 
Senhoria 

verificar a possibilidade de q~e sejam instalados três microcomputa
dores neste Departamento. 

2. Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento, apenas, 
que o ideal seria que o equipamento fosse dotado de disco rígdo e 
de monitor padrão EGA. Quanto a programas, haveria necessidade de 
dois tipos: um processador de textos, e outro gerenciador de banco de 
dados. 

3. O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia 
ficar a cargo da Seção de Treinamento do D epartam ento de Moderni
zação, cuja chefia já man ifestou seu acordo a respeito. 

4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos 
deste Departamento ensejará racional distribuição de tarefas entre os 
servidores e, sobretudo, uma melhoria na qualidade dos serviços pres
tados. 

Atenciosamente, 

[nome do signatário] 

[cargo do signatário] 

(297 x 210mm) 

Fonte: http://www.planalto.gov.brlccivil_03/manual/manual.htm 
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5. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

5.1. Definição e finalidade 
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Expo,sição de motivos é o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice~Pre
sidente para: 

1) informá-lo de determinado assunto; 

2) propor alguma medida; ou 

3) submeter a sua consideração projeto de ato normativo. 

Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um Ministro 
de Estado. 

Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um Ministério, a exposição de moti
vos deverá ser assinada por todos os Ministros envolvidos, sendo, por essa razão, chamada de 
interministerial. 

5.2 Forma e estrutura 

Formalmente, a exposição de motivos tem a apresentação do padrão ofício (v. 3. O Padrão 
Ofício). O anexo que acompanha a exposição de motivos que proponha alguma medida ou 
apresente projeto de ato normativo, segue o modelo descrito adiante. 

A exposição de motivos, de acordo com sua finalidade, apresenta duas formas básicas de 
estrutura: uma para aquela que tenha caráter exclusivamente informativo e outra para a que 
proponha alguma medida ou submeta projeto de ato normativo. 

No primeiro caso, o da exposição de motivos que simplesmente leva algum assunto ao 
conhecimento do Presidente da República, sua estrutura segue o modelo antes referido para 
o padrão ofício. 
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Exemplo de Exposição de Motivos de caráter informativo 

Scm 

EM n° 00146/1991-MRE 

Brasília, 24 de maio de 1991. 

Scm 

Excelêntissimo Senhor Presidente da República 

1,5cm 

o Presidente George Buch anunciou no ulitmo dia 13, significativa 

mudança de posição norte-americana nas negociações que se realizam - na 

Conferência do Departamento de Genet,Jra - de uma convenção multilateral 

de proscrição total das armas químicas. Ao renunciar à manuntenção de cerca 

de dois por cendo de seu arsenal químico ate a adesão à convenção de todos 

os países em condições de produzir armas químicas, os Estados Unidos rea

proximaram sua postura da maioria dos quarenta países participantes do pro

cesso negociador, inclusive o Brasil, abrindo possibilidades concretas de que o 

tratado venha a aser concluído e assinado em prazo de um ano. ( ... ) 

1 cm 

Respeitosamente, 

2,5 em 

[Nome) 

[cargo) 

(297 x 210mm) 

, 
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Já a exposição de motivos que submeta à consideração do Presidente da República a su

gestão de alguma medida a ser adotada ou a que lhe apresente projeto de ato normativo 

- embora sigam também a estrutura do padrão ofício -, além de outros comentários julgados 

pertinentes por seu autor, devem, obrigatoriamente, apontar: 

1) na introdução: o problema que está a reclamar a adoção da medida ou do ato normativo 

proposto; 

2) no desenvolvimento: o porquê de ser aquela medida ou aquele ato normativo o ideal para 

se solucionar o problema, e eventuais alternativas existentes para equacioná-lo; 

3) na conclusão, novamente, qual medida deve ser tomada, ou qual ato normativo deve ser 

editado para solucionar o problema. 

Deve, ainda, trazer apenso o formulário de anexo à exposição de motivos, devidamente 

preenchido, de acordo com o seguinte modelo previsto no Anexo 11 do Decreto n~ 4.176, de 28 

de março de 2002. 

Anexo à Exposição de Motivos do (indicar nome do Ministério ou órgão eauivalente) n~, 
de de de 200. 

1) Síntese do problema ou da situação que reclama providências 

2) Soluções e providências contidas no ata normativo ou na medida proposta 

3) Alternativas existentes às medidas propostas 

Mencionar: 

se há outro projeto do Executivo I se há projetos sobre a matéria no I outras possibilidades de resolu-
sobre a matéria; Legislativo; ção do problema. 

4) Custos 

se a despesa decorrente da me- se é o caso de solicitar-se aber- valor a ser despendido em moe
dida está prevista na lei orça- tura de crédito extraordinário, da corrente; 
mentária anual; se não, quais as especial ou suplementar; 
alternativas para custeá-Ia; 

5) Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida 

provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência) 

se o problema configu
ra calamidade pública; 

por que é indispensá
vel a vigência imediata; 

se se trata de problema 
cuja causa ou agrava
mento não tenham 
sido previstos; 

se se trata de desenvolvi
mento extraordinário de 
situação já prevista. 

6) Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo) 

7) Alterações propostas 
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Com base em avaliação do ato normativo ou da medida proposta à luz das questões levan
tadas no item 10.4.3. 

A falta ou insuficiência das informações prestadas pode acarretar, a critério da Subchefia 
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, a devolução do projeto de ato normativo para que se 
complete o exame ou se reformule a proposta. 

O preenchime~to obrigatório do anexo para as exposições de motivos que proponham a 
adoção de alguma medida ou a edição de ato normativo tem como finalidade: 

a) permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver; 

B) ensejar mais p'ofunda avaliação das diversas causas do problema e dos efeitos que pode 
ter a adoção da medida ou a edição do ato, em consonância com as questões que devem ser 
analisadas na elaboração de proposições normativas no ãmbito do Poder Executivo (v. 70.4.3.). 

C) conferir perfeita transparência aos atos propostos. 

Dessa forma, aJ atender às questões que devem ser analisadas na elaboração de atos norma
tivos no ãmbito do Poder Executivo, o texto da exposição de motivos e seu anexo complemen
tam-se e formam um todo coeso: no anexo, encontramos uma avaliação profunda e direta 
de toda a situação que está a reclamar a adoção de certa providência ou a edição de um ato 
normativo; o problema a ser enfrentado e suas causas; a solução que se propõe, seus efeitos e 
seus custos; e as alternativas existentes. O texto da exposição de motivos fica, assim, reservado 
à demonstração da necessidade da providência proposta: por que deve ser adotada e como 
resolverá o problema. 

Nos casos em que o ato proposto for questão de pessoal (nomeação, promoção, ascensão, 
transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, 
exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade, aposentadoria), não é necessário o encami
nhamento do formulário de anexo à exposição de motivos. 

Ressalte-se que: 

a síntese do parecer do órgão de assessoramento jurídico não dispensa o encaminhamen
to do parecer completo; 

- o tamanho dos campos do anexo à exposição de motivos pode ser alterado de acordo com 
a maior ou mer:or extensão dos comentários a serem ali incluídos. 

Ao elaborar uma exposição de motivos, tenha presente que a atenção aos requisitos bási
cos da redação oficial (clareza, concisão, impessoalidade, formalidade, padronização e uso do 
padrão culto de lirguagem) deve ser redobrada. A exposição de motivos é a principal moda
lidade de comunicação dirigida ao Presidente da República pelos Ministros. Além disso, pode, 
em certos casos, ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário ou, 
ainda, ser publicada no Diário Oficial da União, no todo ou em parte. 

6.MENSAGEM 
6.1. Definição e finalidade 

É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamen
te as mensagens e1viadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar 

'. 
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sobre fato da Administração Pública; expor o plano de governo por ocasião da abertura de 
sessão legislativa; submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação 
de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de 
interesse dos poderes públicos e da Nação. 

Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos Ministérios à Presidência da República, 
a cujas assessorias caberá a redação final. 

As mensagens mais usuais do Poder Executivo ao Congresso Nacional têm as seguintes 
finalidades: 

1) encaminhamento de projeto de lei ordinária, complementar ou financeira. 

Os projetos de lei ordinária ou complementar são enviados em regime normal (Constitui
ção, art. 61) ou de urgência (Constituição, art. 64, §§ ta 4:). Cabe lembrar que o projeto pode 
ser encaminhado sob o regime normal e mais tarde ser objeto de 'nova mensagem, com soli
citação de urgência. 

Em ambos os casos, a mensagem se dirige aos Membros do Congresso Nacional, mas é 
encaminhada com aviso do Chefe da Casa Civil da Presidência da República ao Primeiro Se
cretário da Câmara dos Deputados, para que tenha início sua tramitação (Constituição, art. 64, 
caput). 

Quanto aos projetos de lei financeira (que compreendem plano plurianual, diretrizes or
çamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais), as mensagens de encaminhamento 
dirigem-se aos Membros do Congresso Nacional, e os respectivos avisos são endereçados 
ao Primeiro Secretário do Senado Federal. A razão é que o art. 166 da Constituição impõe a 
deliberação congressual sobre as leis financeiras em sessão conjunta, mais precisamente, ("na 
forma do regimento comum". E à frente da Mesa do Congresso Nacional está o Presidente do 
Senado Federal (Constituição, art. 57, § 5:), que comanda as sessões conjuntas. 

As mensagens aqui tratadas coroam o processo desenvolvido no âmbito do Poder Exe
cutivo, que abrange minucioso exame técnico, jurídico e econômico-financeiro das matérias 
objeto das proposições por elas encaminhadas. 

Tais exames materializam-se em pareceres dos diversos órgãos interessados no assunto 
das proposições, entre eles o da Advocacia-Geral da União. Mas, na origem das propostas, as 
análises necessárias constam da exposição de motivos do órgão onde se geraram (v. 3.7. Expo
sição de Motivos) - exposição que acompanhará, por cópia, a mensagem de encaminhamento 
ao Congresso. 

2) encaminhamento de medida provisória. 

Para dar cumprimento ao disposto no art. 62 da Constituição, o Presidente da República 
encaminha mensagem ao Congresso, dirigida a seus membros, com aviso para o Primeiro Se
cretário do Senado Federal, juntando cópia da medida provisória, autenticada pela Coordena
ção de Documentação da Presidência da República. 

3) indicação de autoridades. 

As mensagens que submetem ao Senado Federal a indicação de pessoas para ocuparem 
determinados cargos (magistrados dos Tribunais Superiores, Ministros do TCU, Presidentes e 
Diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, Chefes de Missão Diplomática, 
etc.) têm em vista que a Constituição, no seu art. 52, incisos 111 e IV, atribui àquela Casa do Con
gresso Nacional competência privativa para aprovar a indicação. 

O curriculum vitae do indicado, devidamente assinado, acompanha a mensagem. 

4) pedido de autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República se au
sentarem do País por mais de 15 dias. 
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Trata-se de exigência constitucional (Constituição, art. 49, 111, e 83), e a autorização é da 
competência privativa do Congresso Nacional. 

O Presidente da República, tradicionalmente, por cortesia, quando a ausência é por prazo 
inferior a 15 dias, faz uma comunicação a cada Casa do Congresso, enviando-lhes mensagens 
idênticas. 

5) encaminhamento de atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de 
rádio e TV. 

A obrigação de submeter tais atos à apreciação do Congresso Nacional consta no inciso 
XII do artigo 49 da Constituição. Somente produzirão efeitos legais a outorga ou renovação 

,. da concessão após deliberação do CongressO" Nacional (Constituição, art. 223, § 3:). Descabe 
pedir na mensagem a urgência prevista no art. 64 da Constituição, porquanto o § 1: do art. 223 
já define o prazo da tramitação. 

Além do ato de outorga ou renovação, acompanha a mensagem o correspondente pro
cesso administrativo. 

6) encaminhamento das contas referentes ao exercício anterior. 

O Presidente da República tem o prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legisla
tiva para enviar ao Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior (Constituição, 
art. 84, XXIV), para exame e parecer da Comissão Mista permanente (Constituição, art. 166, § 

1:), sob pena de a Câmara dos Deputados realizar a tomada de contas (Constituição, art. 51, 11), 
em procedimento discíplinado no art. 215 do seu Re51imento Interno. 

7) mensagem de abertura da sessão legislativa. 

Ela deve conter o plano de governo, exposição sobre a situação do País e solicitação de 
providências que julgar necessárias (Constituição, art. 84, XI). 

O portador da mensagem é o Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Esta men
sagem difere das demais porque vai encadernada e é distribuída a todos os Congressistas em 
forma de livro. 

8) comunicação de sanção (com restituição de autógrafos). 

Esta mensagem é dirigida aos Membros do Congresso Nacional, encaminhada por Aviso 
ao Primeiro Secretário da Casa onde se originaram os autógrafos. Nela se informa o número 
que tomou a lei e se restituem dois exemplares dos três autógrafos recebidos, nos quais o 
Presidente da República terá aposto o despacho de sanção. 

9} comunicação de veto. 

Dirigida ao Presidente do Senado Federal (Constituição, art. 66, § J:), a mensagem infor
ma sobre a decisão de vetar, se o veto é parcial, quais as disposições vetadas, e as razões do 
veto. Seu texto vai publicado na íntegra no Diário Oficial da União (v. 4.2. Forma e Estrutura), ao 
contrário das demais mensagens, cuja publicação se restringe à notícia do seu envio ao Poder 
Legislativo. (v. 19.6.Veto) 

10) outras mensagens. 

Também são remetidas ao Legislativo com regular frequência mensagens com: 

encaminhamento de atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravo
sos (Constituição, art. 49, 1); 

pedido de estabelecimento de alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestadu
ais e de exportação (Constituição, art. 155, § 2:, IV); 
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proposta de fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada (Constitui
ção, art. 52, VI); 

pedido de autorização para operações financeiras externas (Constituição, art. 52, V); e ou
tros. 

Entre as mensagens menos comuns estão as de: 

convocação extraordinária do Congresso Nacional (Constituição, art. 57, § 6:); 

pedido de autorização para exonerar o Procurador-Geral da República (art. 52, XI, e 128, § 
2:); 

pedido de autorização para declarar guerra e decretar mobilização nacional (Constituição, 
art. 84, XIX); 

pedido de autorização ou referendo para celebrar a paz (Constituição, art. 84, XX); 

- justificativa para decretação do estado de defesa ou de sua prorrogação (Constituição, art. 
136, § 4:); 

pedido de autorização para decretar o estado de sítio (Constituição, art. 137;; 

relato das medidas praticadas na vigência do estado de sítio ou de defesa (Constituição, 
art. 141, parágrafo único); 

proposta de modificação de projetos de leis financeiras (Constituição, art. 166, § 5:); 

pedido de autorização para utilizar recursos que ficarem sem despesas correspondentes, 
em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual (Consti
tuição, art. 166, § 8:); 

pedido de autorização para alienar ou conceder terras públicas com área superior a 2.500 
ha (Constituição, art. 188, § 1:); etc. . 

6.2 Forma e estrutura 

As mensagens contêm: 

a) a indicação do tipo de expediente e de seu número, horizontalmente, no início da margem 
esquerda: 

Mensagem n~ 

b) vocativo, de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário, horizontal
mente, no início da margem esquerda; 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

c) o texto, iniciando a 2 cm do vocativo; 

d) o local e a data, verticalmente a 2 cm do final do texto, e horizontalmente fazendo coincidir 
seu final com a margem direita. 

A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República. não traz iden
tificação de seu signatário. 
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Exemplo de Mensagem 

Scm 

Mensagem n° 118 

4cm 

Excelentíssimo o Senhor Presidente do Senado Federal. 

Comunico a Vossa Excelência o recebimento das Mensagens SM nO 

106 a 110, de 1991, nas quais informo a programação dos Decretos Legislativos 

nO 93 a 97, de 1991, relativos à exploração de serviços de radiofusão. 

2cm 

Brasília, 28 de março de 1991. 

(297 x 21Omm) 
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7 TELEGRAMA 

7.1 Definição e finalidade 

Com o fito de uniformizar a terminologia e simplificar os procedimentos burocráticos, pas
sa a receber o título de telegrama toda comunicaçãà oficial expedida por meio de telegrafia, 
telex, etc. 

Por tratar-se de forma de comunicação dispendiosa aos cofres públicos e tecnologicamen
te superada, deve restringir-se o uso do telegrama apenas àquelas situações que não seja pos
sível o uso de correio eletrônico ou fax e que a urgência justifique sua utilização e, também em 
razão de seu custo elevado, esta forma de comunicação deve pautar-se pela concisão (v. 1.4. 
Concisão e Clareza). 

7.2 Forma e estrutura 

Não há padrão rígido, devendo-se seguir a forma e a estrutura dos formulários disponíveis 
nas agências dos Correios e em seu sítio na Internet. 

8. FAX 

8.1 Definição e finalidade 

O fax (forma abreviada já consagrada de fac-simile) é uma forma de comunicação que está 
sendo menos usada devido ao desenvolvimento da Internet. É utilizado para a transmissão 
de mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento há 
premência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico. Quando 
necessário o original, ele segue posteriormente 'pela via e na forma de praxe. 

Se necessário o arquivamento, deve-se fazê-lo com cópia xerox do fax e não com o próprio 
fax, cujo papel, em certos modelos, se deteriora rapidamente. 

8.2 Forma e estrutura 

Os documentos enviados por fax mantêm a forma e a estrutura que lhes são inerentes. 

É conveniente o envio, juntamente com o documento principal, de folha de rasto, i. é., de 
pequeno formulário com os dados de identificação da mensagem a ser enviada, conforme 
exemplo a seguir: 

[Órgão Expedidor] 

• [setor do órgão expedidor] 

[endereço do órgão expedidor] 

Destinatário: __________________________________ _ 

N~dofaxdedestino: __________________ Data: _______ C ___ C __ 
Remetente: __________________________________________ _ 

Tel.p/contato: _______________ Fax/correioeletrônico: ____________ _ 

N8 de páginas: esta + __ ' ___ ~ ______ N8 do documento: _________ _ 

Observações: ________________________________ _ 
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9 CORREIO ELETRÔNICO 

9.1. Definição e finalidade 
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O correio eletrônico ("e-mai/"), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na princi

pal forma de comunicação para transmissão de documentos. 

9.2. Forma e estrutura 

Um dos atrativos de comunicação por Ç(lrreio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não 
interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de lingua

gem incompatível com uma comunicação oficial (v. 1.2 A Linguagem dos Atos e Comunicações 

Oficiais). 

O campo assunto do formulário de correio eletrônico mensagem deve ser preenchido de 

modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. 

Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato 
Rich Text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre 
seu conteúdo .. 

Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja 

disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. 

9.3. Valor documental 

Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor 

documental, i. é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certi

ficação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei. 

10. QUESTÕES COMENTADAS DE CONCURSOS 

Com base nas normas constantes no Ma
nual de Redação da Presidência da Repúbli
ca, julgue os itens que se seguem. 

01. (Cespe - Técnico Bancário - CEF/2014) 

Uma das formas de se garantir a impessoa
lidade dos textos oficiais consiste na supres
são do nome próprio do signatário de uma 
comunicação, que deve ser identificado ape
nas por meio da menção ao cargo que ele 
ocupa. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Errado - A supressão do nome próprio 
do signatário, que deve ser identificado 
pelo cargo, não é uma forma de garantir 

impessoalidade, mas de demonstrar que se 

trata de um memorando. 

Quanto a sua forma, o memorando segue 

o modelo do padrão ofício, com a diferença 

de que o seu destinatário deve ser mencio

nado pelo cargo que ocupa. 

Exemplo: Ao Sr. Chefe do Departamento 

de Administração Ao Sr. Subchefe para As

suntos Jurídicos 

02. (Cespe - Técnico Bancário - CEF/2014) 

Em comunicações oficiais endereçadas a se

nador da República, deve-se empregar o vo

cativo Excelentíssimo Senhor Doutor. 

( ) Certo () Errado 

715 REDAÇiío OFICIAL ............................ -................................... . REDAÇÃO 
OFICIAL 

Errado - Deve ser utilizado o vocativo 
Senhor Senador. "Excelentíssimo Senhor" 
só é utilizado para o Presidente da República, 
para o Presidente do Congresso Nacional e 
para o Presidente do STF. 

03. (Cespe - Técnico Bancário - CEF/2014) 
Deve-se empregar o fecho Atenciosamente 
em comunicação oficial enviada a ministro 
de Estado pelo presidente da República. 

( ) Certo ( ) Errado 

, COMENTÁRIOS 

Certo - Usa-se respeitosamente para 
hierarquia superior e atenciosamente para a 
mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Quan
to ao item analisado, usa-se atenciosamente: 
maior hierarquia para menor hierarquia. 

Acerca das características gerais dos di
versos tipos de comunicação oficial, julgue 
os itens seguintes. 

Com base no Manual de Redação da Pre
sidência da República (MRPR), julgue os itens 
seguintes, acerca das características das co
municações oficiais e do tipo de linguagem 
empregado nessas comunicações. 

04. (Cespe - Analista - MPU/2013) Por sua 
celeridade, o memorando e o correio eletrô
nico são formas de comunicação oficial bas
tante utilizadas pelo Poder Judiciário para 
a comunicação entre os órgãos que o com
põem. 

( ) Certo ( ) Errado 

C:OMENTÁIÚÕS 
, ",";, >,' , 

Errado - O correio eletrônico ("e-mail"), 

por seu baixo custo e celeridade, transfor
mou-se na principal forma de comunicação 
para transmissão de documentos. O memo
rando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo ór
gão, que podem estar hierarquicamente em 
mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, 
portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna. 

05. (Cespe - Analista - MPU/2013) As co
municações expedidas por ministros de Esta
do devem conter o nome e o cargo da auto
ridade que as expede, abaixo co local de sua 
assinatura. 

( ) Certo () Errado 

COMENTÁIÜ6:S ' 

Certo - Excluídas as comunicações assi
nadas pelo Presidente da República, todas as 
demais comunicações oficiais devem trazer o 
nome e o cargo da autoridade que as expe
de, abaixo do local de sua assinatura. A forma 
da identificação deve ser a segJinte: 

(espaço para assinatura) 

Nome 

Ministro de Estado da Justiça 

06. (Cespe - Analista - MPU/2013) Em co
municações expedidas pelo MPU ao presiden
te do STF, devem-se empregar, como fecho, a 
expressão Respeitosamente e, como vocativo, 
a expressão A Sua Excelência o Senhor Presi
dente do Supremo Tribunal Federal. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS ., 

Errado - O fecho das corrunicações ofi
ciais possui, além da finalidade óbvia de arre
matar o texto, a de saudar o destinatário. Os 
modelos para fecho que vinham sendo utili
zados foram regulados pela Portaria n~ 1 do 
Ministério da Justiça, de 1937, que estabele
cia quinze padrões. Com o fito de simplificá
-los e uniformizá-los, o Manual de Redação 
da Presidência da República estabelece o 
emprego de somente dois fechos diferentes 
para todas as modalidades de comunicação 
oficial: 

a) para autoridades super ores, inclusive 
o Presidente da República: 

Respeitosa mente, 

b) para autoridades de mesma hierarquia 
ou de hierarquia inferior: 

Atenciosamente, 
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Como vocativo: Quanto a sua forma, avi
so e ofício seguem o modelo do padrão 
ofício, com acréscimo do vocativo, que 
invoca o destinatário, seguido de vírgula. 
Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República; Senhora Ministra; Se
nhor Ministro; Senhor Chefe de Gabinete. 

07. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-MS/2013) No que se refere às 
comunicações oficiais, assinale a opção cor
reta. 

a) Apesar de sua flexibilidade, o correio 
eletrônico segJe uma estrutura definida, 
visando mante a uniformidade na comu
nicação. 

b) Os pronomes de tratamento são comu
mente usados para demonstrar respeito 
a pessoas de hierarquia superior. 

c) A mensagem é expediente utilizado pe
los chefes de poder para informar o vice
-presidente da República de determina
do assunto. 

d) A principal característica do memorando 
é a agilidade. Por isso, os despachos refe
rentes ao assunto nele tratado devem ser 
dados no próp~io documento. 

e) Ofício é mocalidade de comunicação 
que tem por finalidade o tratamento de 
assuntos oficiais entre órgãos da adminis
tração pública apenas. 

Resposta correta: "d" - O memorando 
é a modalidade de comunicação entre uni
dades administrativas de um mesmo órgão, 
que podem estar hierarquicamente em mes
mo nível ou em '1íveis diferentes. Trata-se, 
portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente irterna. 

Pode ter caráter meramente administra
tivo, ou ser emprEgado para a exposição de 
projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem ado
tados por determinado setor do serviço pú
blico. 

Sua característ:ca principal é a agilidade. 
A tramitação do memorando em qualquer 
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órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráti
cos. Para evitar desnecessário aumento do 
número de comunicações, os despachos ao 
memorando devem ser dados no próprio 
documento e, no caso de falta de espaço, 
em folha de continuação. Esse procedimen
to permite formar uma espécie de processo 
simplificado, assegurando maior transparên
cia à tomada de decisões, e permitindo que 
se historie o andamento da matéria tratada 
no memorando. 

Alternativa "a" - Um dos atrativos de 
comunicação por correio eletrônico é sua fle
xibilidade. Assim, não interessa definir forma 
rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se 
evitar o uso de linguagem incompatível com 
uma comunicação oficial. 

Alternativa "b" - O uso de pronomes e 
locuções pronominais de tratamento tem 
larga tradição na língua portuguesa. De acor
do com Said Ali, após serem incorporados 
ao português os pronomes latinos tu e vos, 
"como tratamento direto da pessoa ou pes
soas a quem se dirigia a palavra", passou-se 
a empregar, como expediente linguístico 
de distinção e de respeito, a segunda pes
soa do plural no tratamento de pessoas de 
hierarquia superior. Prossegue o autor: "Ou
tro modo de tratamento indireto consistiu em 
fingir que se dirigia a palavra a um atributo ou 
qualidade eminente da pessoa de categoria 
superior, e não a ela própria. Assim aproxima

vam-se os vassalos de seu rei com o tratamento 
de vossa mercê, vossa senhoria ( ... ); assim usou
-se o tratamento ducal de vossa excelência e 
adotaram-se na hierarquia eclesiástica vossa 
reverência, vossa paternidade, vossa eminên
cia, vossa santidade." 

A partir do final do século XVI, esse mo
do de tratamento indireto já estava em voga 
também para os ocupantes de certos cargos 
públicos. Vossa mercê evoluiu para vosme
cê, e depois para o coloquial você. E o pro
nome vós, com o tempo, caiu em desuso. t 
dessa tradição que provém o atual emprego 
de pronomes de tratamento indireto como 

., 
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forma de dirigirmo-nos às autoridades civis, 
militares e edesijsticas. 

Alternativa .c" - E o instrumento de 
comuniçação ofiáal entre os Chefes dos Po
deres Públicos, notadamente as mensagens 
eJ'JlI1adas pelo Chefie do Poder Executivo ao 
Poder leqislativo para informar sobre fato 
da Administração Pública; expor o plano de 
governo por ocasião da abertura de sessão 
l€9islatíva; submeter ao Congresso Nacio
nal matérias que dependem de deliberação 
de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer 
e agradecer comunicações de tudo quanto 
seja de interesse dos poderes públicos e da 
Nação. 

Alternativa -e" - Aviso e ofício são mo
daUdades de comunicação oficial pratica
mente idênticas. A única diferença entre eles 
é que o aviso é expedido exclusivamente 
por Ministros de Estado, para autoridades 
de mesma hierarquia, ao passo que o oficio 
é expedido para e pelas demais autoridades. 
Ambos têm como tinalidade o tratamento de 
assuntos oficiais pelos órgãos da Administra
ção Pública entre si e, 110 caso do ofício, tam
bém com particulares. 

08. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-MS/1013) Considerando 
que, de acordo com o Manua1 de Redação da 
Presidênda da República (2002), "A redação 
oficial deve caracterizar-se pela impessoali
dade, uso do padrão culto de linguagem, cla
reza, concisão, formalidade e uniformidade", 
assinale a opção em que o fragmento apre
sentado atende esses requisitos. 

a) Em virtude de compromissos assumidos 
anteriormente, não será possível a pre
sença do secretário de gestão de pessoas 
na mesa de abertura do seminário que 
realizar-se-á no próximo dia 25, pelo que 
lamentamos e desejamos sucesso na rea
lização do evento. 

b) Diante das necessidades desta institui
ção, encaminhamos a Vossa Senhoria 
termo de cooperação que pleiteia a 
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descentralização de recursos para a cons
trução de prédio anexo ao edifício sede. 

c) Dada a abertura do nosso próximo se
minário, cujas inscrições encontram-se 
abertas até o dia 17 de fevereiro, encami
nhamos cartazes promocionais e pedi
mos para que os mesmos sejam afixados 
nos cartórios eleitorais do estado. 

d) Solicitamos que essa unidade faça um 
levantamento das demandas de equipa
mentos a serem adquiridos para atender 
os setores responsáveis pelo atendimen
to ao cidadão. Sem mais, renovamos vo
tos de estima e apreço. 

e) Encaminhamos o processo em anexo ao 
diretor-geral, com análise concluída pelo 
setor de compras, para que sejam toma
das as providências necessárias referen
tes à solicitação daquela diretoria, e que 
depois seja dado o devido encaminha
mento de restituição do processo a esta 
secretaria. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: "b" - Não há erro gra
matical, há clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 

Alternativa "a" - Não há formalidade e há 
erro gramatical. Correção: que se realizará = o 
pronome relativo atrai o pronome oblíquo. 

Alternativa "c" - Não há impessoalidade 
e o texto está informal. 

Alternativa "d" - Não há impessoalidade. 
/' 

Alternativa "e" - Não há clareza nem 
impessoalidade. Detalhe: evite o uso da pre
posição acompanhada do vocábulo anexo. 
Opte por anexo. 

Curiosidade: A palavra "anexo" indica 
que algo está ligado, ajuntado. E, neste caso, 
terá função de adjetivo, ou seja, concordará 
com o substantivo que o acompanha. Veja: 

1) O documento está anexo. 

2) As cópias estão anexas. 

3) Envio carta anexa. 
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Há, em contrapartida, o uso de estrutu

ras, tais como: 

1) Segue em anexo. 

2) Seguem em anexo, as planilhas de pro
dução mensal. 

Neste caso, observamos que existe uma 
vontade por parte do interlocutor de expres
sar o modo pelo qual algo está sendo en
viado. Não podemos dizer que a expressão 
está errada, pois o verbo "segue" está send~ 
complementado por uma locução adverbial 
de modo. 

Agora, se pretendo dizer que algo está 
indo dentro de um anexo, é melhor que diga 
"no anexo" ao invés de "em anexo". 

Exemplos: A carta segue no anexo. 

Segue no anexo, o convite individual. 

Nas orações acima temos o entendimen-
to de que a carta e o convite estão dentro do 
anexo, ou seja, estão inseridos no anexo. 

Já na oração: Segue o anexo solicitado, "o 
anexo" é um sintagma nominal que tem fun
ção de sujeito da frase e, portanto, faz con
cordância com o verbo "segue". 

O importante é verificar a função que o 
termo "anexo" exerce em determinada alo
cução: complemento adverbial, sujeito da 
oração (sintagma nominal) ou adjetivo, pois 
cada caso exigirá uma forma de escrever o 
termo "anexo" ou a expressão que integra 
esse vocábulo. 

Observação: Lembre-se que sintagma 
nominal tem como núcleo um substantivo 
ou termo equivalente. Na oração: Seguem os 
anexos solicitados, o núcleo é "anexos", ou 
seja, é suporte de entendimento da frase. 

*Fonte: rttp://www.brasilescola.com/ 
gramatica/anexo-ou-ane~o.ht!!l. Acesso em 
29/01/2014. 

09. (Cespe - Analista Judiciário - Area Ju
diciária - TRE-MS/2013) Tendo em vista o fa
to de que, conforme o Manual de Redação da 
Presidência da República (2002), "A redação 

oficial deve caracterizar-se pela impessoali
dade, uso do padrão culto de linguagem, cla
reza, concisão, formalidade e uniformidade", 
assinale a opção em que o fragmento apre
sentado atende esses requisitos. 

a) Informamos que a Secretaria de Adminis
tração e Finanças, em sua 112.' Reunião 
Ordinária, realizada em 20 de novembro 
de 2012, aprovou a minuta de resolução 
que trata da proposta de regulamenta
ção do programa de desenvolvimento. 

b) Após análise dos documentos acostados 
ao pedido de compra de suprimentos de 
informática para o gabinete da secretaria 
judiciária, conclui-se que a documenta
ção encaminhada deverá ser comple
mentada com o envio dos documentos 
abaixo descritos. 

c) Em consequência, a comissão respon
sável pelo projeto, aprovou a proposta 
daquela comissão, de estender o prazo 
de execução do projeto por um período 
adicional de seis meses, de modos que 
o calendário de atividades inicialmente 
previsto para finalização do Projeto fique 
prorrogado pelo prazo estabelecido. 

d) Considerando que necessitamos contar 
com um aparelho datashow no auditó
rio do prédio da escola judiciária eleito
ral, solicitamos a gentileza de doar um 
exemplar do referido aparelho que muito 
facilitará nas apresentações de palestras 
em nosso auditório. 

e) Encaminhamos, para conhecimento, có
pia da Portaria n.o 100/2012, que trata da 
criação da citada comissão e da indicação 
dos seus membros, cuja minuta de regu
lamento será objeto de análise e discus
são na sua primeira reunião. 

COMENTÁRÜjS .. :é.;;.;1i~:;::I; 
Resposta correta: "a" - No trecho; há 

impessoalidade, uso do padrão culto de lin
guagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 

Alternativa "b" - Não há concisão: brevi
dade e clareza no falar e no escrever; LACO
NISMO. 
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Alternativa "c" - Erro no uso do padrão 
culto de linguagem: de modo que seria a for
ma correta. 

Alternativa "d" - Não há impessoalida
de, formalidade e uniformidade. 

Alternativa "e" - Além de erro gramati
cal (pontuação: vírgula separando oração ad
jetiva restritiva), o trecho não está claro nem 
formal. 

10. (Cespe - Analista Judiciário - Area Ju
diciária - TRE-MS/2013) Quanto às caracte
rísticas da redação oficial, assinale a opção 
correta. 

a) A impessoalidade pode ser alcançada 
utilizando-se, apenas, o verbo conjugado 
em terceira pessoa do singular ou primei
ra pessoa do plural. 

b) A formalidade restringe-se ao padrão ofí
cio de formatação. 

c) Para atingir a clareza, além de cumprir 
com as demais características da redação 
oficial, é necessário revisar o texto pron
to. 

d) Para se obter a concisão em documentos 
oficiais, é suficiente utilizar o princípio da 
economia linguística, cortando termos e 
passagens para reduzir o texto. 

e) Para facilitar o entendimento, deve-se 
privilegiar o emprego da linguagem téc
nica nos documentos oficiais. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: "c" - Na revisão de um 
expediente, deve-se avaliar, ainda, se ele será 
de fácil compreensão por seu destinatário. O 
que nos parece óbvio pode ser desconheci
do por terceiros. O domínio que adquirimos 
sobre certos assuntos em decorrência de 
nossa experiência profissional muitas vezes 
faz com que os tomemos como de conheci
mento geral, o que nem sempre é verdade. 
Explicite, desenvolva, esclareça, precise os 
termos técnicos, o significado das siglas e 
abreviações e os conceitos específicos que 
não possam ser dispensados. 

A revisão atenta exige, necessariamen
te, tempo. A pressa com que são elaboradas 
certas comunicações quase sempre compro
mete sua clareza. Não se deve proceder à re
dação de um texto que não seja seguida por 
sua revisão. 

Alternativa "a" - O tratamento impes
soal que deve ser dado aos assuntos que 
constam das comunicações oficiais decorre: 
a) da ausência de impressões individuais de 
quem comunica: embora se trate, por exem
plo, de um expediente assinado por Chefe de 
determinada Seção, é sempre em nome do 
Serviço Público que é feita a comunicação. 
Obtém-se, assim, uma desejável padroniza
ção, que permite que comunicações elabora
das em diferentes setores da Administração 
guardem entre si certa uniformidade; b) da 
impessoalidade de quem recebe a comu
nicação, com duas possibilidades: ela pode 
ser dirigida a um cidadão, sempre concebido 
como público, ou a outro órg~o público. Nos 
dois casos, temos um destinat.3rio concebido 
de forma homogênea e impe5soal; c) do ca
ráter impessoal do próprio assunto tratado: 
se o universo temático das comunicações ofi
ciais se restringe a questões que dizem res
peito ao interesse público, é natural que não 
cabe qualquer tom particular ou pessoal.b) 
As comunicações oficiais devem ser sempre 
formais, isto é, obedecem a certas regras de 
forma: além das já mencionadas exigências 
de impessoalidade e uso do padrão culto de 
linguagem, é imperativo, ainda, certa forma
lidade de tratamento. Não se trata somente 
da eterna dúvida quanto ao ccrreto emprego 
deste ou daquele pronome de tratamento 
para uma autoridade de certo nível; mais do 
que isso, a formalidade diz respeito à polidez, 
à civilidade no próprio enfoque dado ao as
sunto do qual cuida a comunicação. 

A formalidade de tratamento vincula-se, 
também, à necessária uniformidade das co
municações. Ora, se a administração federal 
é una, é natural que as comunicações que 
expede sigam um mesmo pdrão. O esta
belecimento 4desse padrão, uma das metas 
deste Manual, exige que se atente para todas 
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as características da redação oficial e que se 
cuide, ainda, da apresentação dos textos.d) 
Conciso é o texto que consegue transmitir 
um máximo de informações com um mínimo 
de palavras. Para que se redija com essa qua
lidade, é fundamental que se tenha, além de 
conhecimento do assunto sobre o qual se es
creve, o necessário tempo para revisar o texto 
depois de pronto. É nessa releitura que muitas 
vezes se percebem eventuais redundâncias 
ou repetições desnecessárias de ideias. 

Alternativa "e" - Documentos oficiais, 
por seu caráter impessoal, por sua finalidade 
de informar com o máximo de clareza e con
cisão, eles requerem o uso do padrão culto 
da língua. Há consenso de que o padrão culto 
é aquele em que a) se observam as regras da 
gramática formal, e b) se emprega um voca
bulário comum ao conjunto dos usuários do 
idioma. É importante ressaltar que a obriga
toriedade do uso do padrão culto na redação 
oficial decorre do fato de que ele está acima 
das diferenças lexicais, morfológicas ou sin
táticas regionais, dos modismos vocabulares, 
das idiossincrasias linguísticas, permitindo, 
por essa razão, que se atinja a pretendida 
compreensão por todos os cidadãos. 

11. (Cespe - Técnico - Administração _ 
MPU/2013) Nas comunicações oficiais di
rigidas a ministros de tribunais superiores, 
deve-se empregar o vocativo Senhor Minis
tro. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Consultar o tópico 
1.3.2.3 - empre90 dos pronomes de trata
mento. 

12. (Cespe - Técnico - Administração _ 
MPU/2013) Comunicações oficiais emitidas 
pelo chefe do Poder Judiciário e pelo chefe 
do Poder Legislativo devem conter, ao final, 
no espaço reservado à identificação do sig
natário, o nome e o cargo da autoridade que 
as expede. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Consultar o tópico 
1.3.4 identificação do signatário. 

13. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) A exposição de motivos consiste 
na principal forma de comunicação entre os 
ministros de Estado e o presidente da Repú
blica. 

( ) Certo ( ) Erradà 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Consultar o tópico 
1.5.1 - definição e finalidade. 

14. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) Comunicações oficiais, utilizadas 
para a comunicação entre órgãos do serviço 
público ou entre órgãos do serviço público e 
o público em geral, podem ser emitidas tan
to pela administração pública quanto pelos 
cidadãos. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Não podem ser 
em:tidas pelos cidadãos, apenas por Serviço 
Público. Consultar o tópico 1.2.1 - a impesso
alidade. 

15. (Cespe - Técnico - Administração -
MPU/2013) Para atender à exigência de uni
formidade, um dos atributos da redação ofi
ciai, os expedientes oficiais de qualquer tipo 
devem ser estruturados conforme o padrão 
ofício de diagramação. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - A diagramação é 
distinta. Consultar o tópico 1.4.2 - forma de 
diagramação. 

16. (Cespe - Analista do MPU/2013) Em 
comunicações oficiais dirigidas a ministros 
de tribunais superiores, deve-se empregar 
o pronome de tratamento Vossa Excelên
cia. 

( ) Certo ( ) Errado 

"t., 
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COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Fixe, pois está sendo 
muito pedido nas últimas provas. Consultar 
o tópico 1.3.2.3 - emprego dos pronomes de 
tratamento. 

17. (Cespe - Analista do MPU/2013) Para 
que correspondências oficiais enviadas por 
correio eletrõnico sejam aceitas como do
cumentos originais, é necessária certificação 
digital que ateste a identidade do remeten
te. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Consultar o tópico 
1.9.3 - valor documental. 

18. (Cespe - Analista do MPU/2013) Em si
tuações em que se exija agilidade na comuni
cação, deve-se evitar o uso de memorandos, 
já que sua tramitação, por envolver diversos 
setores do órgão público expedidor, prejudi- . 
ca a celeridade do processo. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Não prejudica a 
celeridade do processo, pelo contrário. Con
sultar o tópico 1.4.4.1 - definição e finalidade. 

19. (Cespe - Analista do MPU/2013) Os 
expedientes oficiais devem caracterizar-se 
pela impessoalidade, por constituírem mo
dalidade de comunicação empregada ex
clusivamente entre órgãos do serviço públi
co. 

( ) Certo ( ) Errado 

. COMENTÁRIOS 

Resposta: (Errado) - Não é modalidade 
empregada exclusivamente entre órgãos pú
blicos. Consultar o tópico 1.2 - o que é reda
ção oficial. 

20. (Cespe - Analista do MPU/2013) O 
destinatário de um memorando deve ser 
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identificado pelo cargo que ocupa; o de um 
aviso, pelo nome e pelo cargo que ocupa; e 
o de um ofício, pelo nome, pelo cargo que 
ocupa e pelo endereço. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (Certo) - Consultar os tópico 
1.4.4.2 (forma e estrutura) e 1.4.3.2 (forma e 
estrutura). 

No que se refere a aspectos gerais das 
correspondências oficiais, julgue os itens que 
se seguem segundo o Manual de Redação da 
Presidência da República (MRPR). 

21. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Além da polidez com 
que o assunto deve ser tratado em uma co
municação oficial, o emprego adequado dos 
pronomes de tratamento é determinante pa
ra conferir formalidade ao texto. 

COMENTÁRIOS 

Certo - Consultar o tópico 1.2.3 - forma
lidade e padronização. 

22. (Cespe - Técnico Judiciário - Admi
nistrativa - TRT 10/2013) O tipo de lingua
gem empregado em comunicações oficiais 
é próprio do meio em que estas circulam e, 
portanto, seu entendimento costuma ficar 
restrito aos seus usuários. 

COMENTÁRIOS 

firrado - Consultar o tópico 1.2.2 - a lin
guagem dos atos e comunicações oficiais. 

23. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) No memorando, o 
destinatário não deve ser mencionado pelo 
nome, e sim pelo cargo que ocupa. 

COMENTÁRIOS 

Certo - Quanto a sua forma, o memoran
do segue o modelo do padrão ofício, com a 
diferença de que o seu destinatário deve ser 
mencionado pelo cargo que ocupa. - Consul
tar o tópico 1.4.4.2 - forma e estrutura. 
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24. (Cespe - Técnico Judiciário - Admi
nistrativa - TRT 10/2013) De acordo com 
o MRPR, os fechos "Atenciosamente" e "Res
peitosamente" são restritos a comunicações 
oficiais emitidas pelos Poderes Executivo e 
Judiciário. 

···Ki{~~çrMENfl~!ª~'~··· .. ··· 
Errado - Consultar o tópico 1.3.3 - fe

chos para comunicações. 

25. (Cespe - Técnico Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) A impessoalidade e 
o emprego do padrão culto de linguagem 
garantem a clareza textual, pois evitam que 
haja ambiguidade no texto. 

Errado - Consultar o tópico 1.2.4 - con
cisão e clareza. 

Com relação a aspectos gerais das corres
pondências oficiais, julgue os itens a seguir 
segundo o Manual de Redação da Presi
dência da República. 

26. (Cespe - Analista Judiciário - Admi
nistrativa - TRT 10/2013) O padrão oficio é 
o tipo de diagramação que pode ser usado 
para uniformizar documentos como o aviso, 
o próprio memorando. 

Anulada - Por ter sido anulada, eis o co
mentário. 

Aviso e ofício são modalidades de co
municação oficial praticamente idênticas. A 
única diferença entre eles é que o aviso é ex
pedido exclusivamente por Ministros de Es
tado, para autoridades de mesma hierarquia, 
ao passo que o ofício é expedido para e pelas 
demais autoridades. Ambos têm como finali
dade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si e, 
no caso do ofício, também com particulares. 

O memorando é a modalidade de co
municação entre unidades administrativas 
de um mesmo órgão, que podem estar hie
rarquicamente em mesmo nível ou em nível 
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diferente. Trata-se, portanto, de uma forma 
de comunicação eminentemente interna. 

Pode ter caráter meramente administra
tivo, ou ser empregado para a exposição de 
projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem ado
tados por determinado setor do serviço pú
blico. 

Sua característica principal é a agilidade. 
A tramitação do memorando em qualquer 
órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráti
cos. Para evitar desnecessário aumento do 
número de comunicações, os despachos ao 
memorando devem ser dados no próprio 
documento e, no caso de falta de espaço, 
em folha de continuação. Esse procedimen
to permite formar uma espécie de processo 
simplificado, assegurando maior transparên
cia à tomada de decisões, e permitindo que 
se historie o andamento da matéria tratada 
no memorando. 

27. (Cespe - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) O emprego de lin
guagem simples e vocabulário acessível de
nota coloquialidade, razão por que deve ser 
evitado em correspondências oficiais. 

"C(jMENTÁRI9S 
Errado - Consultar o tópico 1.2 - o que é 

redação oficia I. 

28. (Cespe - Analista Judiciário - Adminis
trativa - TRT 10/2013) Recomenda-se que 
o registro de impressões pessoais seja evita
do na redação de correspondências oficiais, 
mas a decisão sobre seguir ou não essa reco
mendação cabe a quem expede o documen
to. 

CÕ~fENTÁiüos 
Errado - Consultar o tópico 1.2.1 - a im-

pessoalidade. . 

29. (Cespe - Analista Judiciário - Admi
nistrativa - TRT 10/2013) Em comunicações 
dirigidas a chefes de poder, o vocativo ade
quado é "Excelentíssimo Senhor", seguido do 
nome do cargo correspondente. 
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Certo - Consultar o tópico 1.4.3 - aviso 
e ofício. 

30. (Cespe - Analista Judiciário - Admi
nistrativa - TRT 10/2013) A mensagem é a 
comunicação oficial utilizada entre pessoas 
que ocupam cargos de mesma hierarquia, 
independentemente da esfera de poder de 
que elas façam parte. 

Errado - Consultar o tópico 1.6.1 - defini
ção e finalidade. 

31. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) Considere o seguinte trecho de um 
memorando. 

Memorando OOl/PCAl 

Em 12 de setembro de 2012. 

Ao Sr. Chefe do Departamento de Investi
gações Criminais 

Assunto: Instauração de inquérito policial 

Para que o documento esteja correto, é 
necessário substituir-se "Ao Sr. Chefe do De
partamento de Investigações Criminais" por 
Senhor Chefe, empregando-se uma vírgula 
logo após essa expressão, que deve ser des
locada para depois do campo "Assunto". 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - Não substituir e 
não empregar vírgula, pois não há voca
tivo. Consultar o tópico 1.4.4.2 - forma e 
estrutura. 

32. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) É proibido o emprego do correio 
eletrônico nas comunicações oficiais, em 
face de seu caráter informal, que não atende 
às características precípuas da redação 
oficial, quais sejam, necessária formalidade, 
padronização e impessoalidade. 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta: (Errado) - O emprego do cor
reio eletrônico não é proibido. - Consultar o 
tópico 1.9 - correio eletrônico. 

33. (Cespe - Delegado de Polícia - ALI 
2012) Nos documentos que seguem o pa
drão ofício, deve constar o campo assunto. 

( ) Certo ( ) Errado 

.Ç.9MiNIA~!QS, 
Resposta: (Certo) - Sim, atente-se ao 

Manual de Redação. Consultar o tópico 1.4.3 

- aviso e ofício. 

Com base no Manual de Redação da 
Presidência da República, julgue os itens 
seguintes, relativos ao formato e à lingua
gem de correspondências oficiais. Nesse sen

tido, considere que a sigla TSE, sempre que 
empregada, refere-se ao Tribunal Superior 

Eleitoral. 

34. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) No envelope de 
endereçamento de correspondência oficial 
dirigida ao presidente do TSE, devem cons

tar, além do vocativo A Sua Excelência o 
Senhor, o nome da autoridade destinatária, 
o cargo e o endereço completo ou apenas o 

CEPo 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta correta: (Anulada) - Gabarito 

preliminar: correta. 

Motivo da anulação: o vocativo deveria 
ser A Vossa Excelência e não A Sua Excelência, 
pois está se dirigindo ao presidente. 

35. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Em correspondên
cias oficiais dirigidas pelo presidente do TSE 
ao presidente da República, deve ser empre
gado o fecho Respeitosamente. 

( ) Certo ( ) Errado 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Certo) - Consultar o 
tópico 1.3.3 - fechos para comunicações. 

36. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) O formato adotado 
para os expedientes ofício e aviso é o mes
mo. Ambos se diferenciam, entretanto, em 
relação ao remetente e destinatário. O aviso 
é expedido exch .. sivamente por ministros de 
Estado a autoridades da mesma hierarquia; o 
ofício é expedido pelas demais autoridades 
da administração pública a empresas priva
das, para tratar de assuntos oficiais. 

( ) Certo ( ) Errado 

CO:\fENTÁRIOS 

Resposta correta: (Anulada) - Gabarito 
preliminar: errada. 

Aviso e ofício são modalidades de co
municação oficial praticamente idênticas. A 
única diferença entre eles é que o aviso é ex
pedido exclusiva'11ente por Ministros de Es
tado, para autoridades de mesma hierarquia, 
ao passo que o ofício é expedido para e pelas 
demais autoridades. Ambos têm como finali
dade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Admiristração Pública entre si e, 
no caso do ofício, também com particulares. 

37. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) É consagrado pela 
tradição o emprego do pronome de trata
mento Vossa Excelência em correspondên
cias oficiais dirigiqas ao presidente do TSE. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Certo) - Consultar o 
tópico 1.3.2.3 - emprego dos pronomes de 
tratamento. 

Julgue os seguintes itens, referentes à 
adequação da linguagem em correspondên
cias oficiais, conforme as normas do Manual 
de Redação da Presidência da República. 

38. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Em comunicações 
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oficiais, o emprego de formas cristalizadas 

pelo uso, como Cumpre-me informar que 
ou Tenho a honra de, transmite a ideia de 
formalidade, cortesia e respeito. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Errado) - Consultar 
o tópico 1.2.1 - a impessoalidade. 

39. (Cespe - Analista Judiciário - Área 
Judiciária - TRE-RJ/2012) É imprescindível 
que, em documentos expedidos pelo poder 
público, seja empregada uma linguagem for
mai, impessoal e técnica. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Errado) - Consultar 
o tópico 1.2.2 - a linguagem dos atos e co
municações oficiais. 

A linguagem técnica não é imprescindí
vel. 

40. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) A concisão é uma 
característica de toda e qualquer comunica
ção oficial que possibilita fornecer o máximo 
de informações com o mínimo possível de 
palavras. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Certo) - Consultar o 
tópico 1.2.4 - concisão e clareza. 

41. (Cespe - Analista Judiciário - Área Ju
diciária - TRE-RJ/2012) Em comunicações 
oficiais dirigidas a autoridades que devam 
ser tratadas por Vossa Excelência, emprega
-se sempre o masculino. Assim, mesmo que 
o TSE seja presidido por uma mulher, estaria 
correto e adequado o emprego do seguinte 
trecho em uma correspondência a ela dirigi
da: Vossa Excelência será comunicado sobre 
a referida publicação. 

( ) Certo ( ) Errado 
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COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (Errado) - Consultar 

o tópico 1.3.2.2 - concordância com os pro

nomes de tratamento. 

42. (Analista Judiciário - Área Judiciária 
TRE/RN 2011 - FCC) Considerando-se as qua

lidades exigidas na redação de documentos 

oficiais, está INCORRETA a afirmativa: 

a) A concisão procura evitar excessos lin

guisticos que nada acrescentam ao ob
jetivo imediato do documento a ser redi
gido, dispensando detalhes irrelevantes 
e evitando elementos de subjetividade, 

inapropriados ao texto oficial. 

b) A impessoalidade, associada ao princípio 

da finalidade, exige que a redação de um 
documento seja feita em nome do servi
ço públiCO e tenha por objetivo o interes
se geral dos cidadãos, não sendo permi
tido seu uso no interesse próprio ou de. 

terceiros. 

c) Clareza e precisão são importantes na 
comunicação oficial e devem ser empre
gados termos de conhecimento geral, 
evitando-se, principalmente, a possibi

lidade de interpretações equivocadas, 
como na afirmativa: O Diretor informou ao 

seu secretário que os relatórios deveriam 

ser encaminhados a ele. 

d) A linguagem empregada na correspon

dência oficial, ainda que respeitando a 

norma culta, deve apresentar termos 

de acordo com a região e com requinte 

adequado à importância da função de

sempenhada pela autoridade a quem se 

dirige o documento. 

e) Textos oficiais devem ser redigidos de 

acordo com a formalidade, ou seja, há 

certos procedimentos, normas e padrões 

que devem ser respeitados com base na 

observância de princípios ditados pela ci

vilidade, como cortesia e polidez, expres

sos na forma específica de tratamento. 

COMENTÁRIOS 

Resposta correta: (D) - Consultar o tópi
co 1.2.2 - a linguagem dos atos e comunica
ções oficiais. 

- Não deve haver regionalismo. 

Tendo o fragmento de texto como re
ferência inicial, julgue os itens seguintes, 
acerca das normas que regem a redação 
de correspondências oficiais. 

A redação oficial deve caracterizar-se por 
impessoalidade, uso do padrão culto de lin
guagem, clareza, concisão, formalidade e uni
formidade. Fundamentalmente esses atributos 
decorrem da Constituição ( ... ). Sendo a publici
dade e a impessoalidade princípios fundamen
tais de toda administração pública, claro está 
que devem igualmente nortear a elaboração 
dos atos e comunicações oficiais. 

Manual de Redação da Presidência da Re
pública. 2." ed. 2002, p. 4. Internet: <y"yvw.pla

!.!ilJ.!.Q.,9~~~~> (com adaptações). 

43. (Delegado de Polícia - ES/2011 - CES
PE) O uso do padrão culto da linguagem em 
um texto oficial reduz o tempo despendido 
com sua revisão, que passa a ser dispensá

vel. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (ERRADO) - Consultar o tópi
co 1.2.4 - concisão e clareza. 

~ revisão não é dispensável. 

44. (Delegado de Polícia - ESI 2011 - CES
PE) É fundamental observar o emprego 
correto dos pronomes de tratamento em 
um expediente oficial, o que, somado a 
outros cuidados, imprime formalidade no 
tratamento de assuntos públicos. 

( ) Certo ( ) Errado 

COMENTÁRIOS 

Resposta: (CERTO) - Consultar o tópico 
1.3.2.2 - concordância com os pronomes de 

tratamento. 
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