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A resen -çao 

Uma pequena síntese para que você, leitor(a), comece a se sentir em 
casa. A obra abrange todo o conteúdo exigido pela banca CESPE. Uma 
questão importante, que não deve ser desprezada, é a análise atenta do 
edital. A seguir apresentamos uma tabela com o conteúdo estrutural desta 
obra nas colunas 1 e 2; na coluna 3, como o tema aparece no edital e na 
coluna 4 informamos o número de questões comentadas sobre o tema. 

É de suma importância seguir a ordem, pois um assunto depende de outro. 

FONOLOGIA 

MORFOLOGIA 

SINTAXE 

SINTAXE 

1. Acentuação 

2~ Ortografia 

1. Pronome e 
colocação 
pronominal 

2. Verbo 

1. Análise 
sintática 

2. Período 
composto e 
conjunção 

3. Concordância 

4. Regência 

5. Crase 

6. Pontuação 

Emprego da acentuação 
gráfica 

Domínio da ortografia ofi
cial; emprego das letras 

Domínio da estrutura mor
fossintática do período; 
colocação dos pronomes 
átonos 

Emprego I correlação de 
tempos e modos verbais 

Domínio da estrutura mor
fossintática do período 

Substituição e repetição 
de conectares; relações dé 
coordenação entre orações 
e entre termos da oração; 
relações de subordinação 
entre orações e entre ter
mos da oração 

Concordância 
nominal 

verbal e 

Domínio da estrutura mor
fossintática do período 

Emprego do sinal indicativo 

de crase 

Emprego dos sinais de pon

tuação 

15 

15 

29 

26 

27 

43 

37 

9 

19 

26 
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COESÃO e 
COERÊNCIA 

INTERPRETAÇÃO 

REDAÇÃO 
OFICIAL 

1. Coesão e 
coerência

Reescritura de 
frases 

1. Interpretação 
de texto 

1. Regação 
oficial 

Domínio do:; mecanis
mos de coe:;ão textual; 
emprego de elementos de 
referenciação, substitui
ção e repetição de conec
tares e outros elementos 
de sequenciação textual; 
reescritura de frases e 
parágrafos do texto; subs
tituição de palavras ou de 
trechos de texto; retextua
lização de diferentes gêne
ros e níveis de formalidade 

Compreensão e interpre
tação de textos de gêneros 
variados; reconhecimento 
de tipos e gêneros textuais 

Correspondência oficial 
(conforme Manual de 
Redação da Presidência da 
República); adequação da 
linguagem ao tipo de docu
mento; adequação do for
mato do textc ao gênero 

54 

42 

17 

359 

Quanto à quantidade de questões: o que CESPE mais exige= mais ques

tões; assuntos menos pedidos= menos questões. 

Acredite: é possível aprender português e acertar as questões. É exer

citando que você ficará apto(a). 

Chegou a hora de iniciarmos, juntos, a maratona de estudos. 
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Capítulo 7 

Acentuação 

No edital: Emprego da acentuação gráfica 

01. (CESPE 2015) Os acentos gráficos das palavras "bioestatística" e "espe
cíficos" têm a mesma justificativa gramatical. 

·. ·.~·. CÓMEtNTÁR/0$ 

Certo- Todas as proparoxítonas são acentuadas. 

( ) Certo ( ) Errado 

Se apenas é pedida a mesma regra, fazendo uma tabela-dica e sepa
rando as sílabas, descobre-se rapidamente a alternativa correta, já que 
todas as sílabas acentuadas devem estar na mesma coluna. 

Importante! Não colocar na tabela as palavras que são acentuadas por 
serem hiatos ou monossílabos. 

Mesmo se a palavra possuir mais de três sílabas, não haverá problemas, 
pois, na língua portuguesa, nenhuma palavra é acentuada após a terceira 
sílaba. É o caso de socioeconômico. Com a reforma ortográfica, retirou-se 
o hífen e, consequentemente, o acento de sócio. 

PAR OXI 

bioesta- ti c a 

espe- fi co 

02. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Os termos "série" e 
"história" acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - São paroxítonas terminadas em ditongo. Na tabela para não 
haver engano: 
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03. (CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária - CNJ/2013} A mesma 
regra de acentuação gráfica, justifica o emprego de acento gráfico nas 
palavras "construída" e "possíveis". 

( ) Certo ( ) Errado 

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

04. (CESPE- Analista Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) As pala
vras "países", "famílias" e "níveis" são acentuadas de acordo com a mesma 
regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 80/IIIE.f\/íÁRIOS 

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

Pro Oxi 

f a lias 

veis 

05. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) Os 
vocábulos "juízes" e "país" são acentuados de acordo com regras de acen
tuação gráfica distintas. 

( ) Certo ( ) Errado 

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

( ) Certo ( ) Errado 

~zt;:;cUK~../á.;tft}<~lt;>$· z· .. · 

Errado - Não, todas as palavras desta questão são acentuadas pela 
mesma razão: são todas proparoxítonas e, portanto, são acentuadas. 

X Par Oxi 

po ti c as 

bi to 

c a da 

ju ges 

Perceba que, separando as sílabas e colocando as palavras dentro da 
tabela, as sílabas acentuadas permanecem na mesma coluna. 

07. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) O 
emprego do acento gráfico nos vocábulos "próprio" e "decorrência" 
atende à mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo 

de 

As duas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. 

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

{ ) Certo ( ) Errado 

Errado- Vamos colocar na tabelinha para facilitar. 
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OXI 

as sis tên c ia 

po tá vel 

e I é tri c a 

O erro da questão está na palavra e-lé-tri-ca (proparoxítona), pois des

toa da regra de assistência e potável que são paroxítonas. 

09. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) Os vocábulos "público" e 

"caótico" obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- As duas palavras são proparoxítonas. 

c a 

10. (UNB/CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRT 21ª 

Região/2010) O emprego de acento gráfico no vocábulo "barbárie" deve

-se à mesma regra que se observa no emprego de acento em "caleidoscó

pio". 

( ) Certo ( ) Errado 

Correta. Mais uma vez encontre as vogais para separar as sílabas cor

retamente: bar-bá-rie (o i é semivogal); ca-lei-dos-có-pio (o i é semivogal). 

hí fen 

úl ti mo 

parai ele- pí pe do 
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11. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária TRE- BA 2010) Nas pala
vras "referência" e "espécie", o emprego do acento atende à mesma regra 
de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ c-OMENTÁRIOS 

Certo- Tabelinha: 

r e f e rên c ia 

es pé cie 

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

12. (UNB/CESPE- TRT 21ª Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) O emprego do acento gráfico em "primórdios" e "existência" 
atende à mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo. 

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

13. (CESPE- Delegado de Polícia- TO/ 2008) Às palavras "ótimo", "vítima" 
e "britânica" aplica-se a mesma regra de acentuação gráfica. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Todas são proparoxítonas. 

bri 
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@A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 

E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

" ... decidiu estrear 2008 como o primeiro do pais, após mais de 

três décadas, a banir a pena de morte. A abolição foi aprovada pela 

assembleia legislativa por 44 votos a 36. Para os legisladores, foi um 

voto de pouco risco político, pois 51% da população já haviam mani

festado sua preferência pela prisão eerpétua sem sursis. Ademais, 

o voto estava ancorado em um estudo de 100 páginas, ... " Piauí, 

nS! 16, ano 2, jan,/2008, p, 70 (com adaptações). 

14. (CESPE-Soldado PM da Polícia Militar-AC/2008) Nas palavras "país", 

"político", "preferência", "perpétua" e "páginas", o acento é decisivo para 

a determinação do sentido dos vocábulos, uma vez que, sem acento, tais 

palavras, mesmo estando escritas de acordo com a norma culta, teriam 

outro significado. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Nem todos os vocábulos aqui citados têm significados dife

rentes se usados com ou sem acento. Apenas três deles têm essa caracte

rística: 

País (território em que vive um povo ou uma nação)- Pais (genito

res, o pai e a mãe de uma pessoa); 

Perpétua (permanente, duradouro) - Perpetua (verbo "perpetuar" 

conjugado na 3i! pessoa do singular- Presente do Indicativo- "Ele 

perpetua"; 

Páginas (cada um dos lados de uma folha)- Paginas (verbo "pagi

nar" conjugado na 2ª pessoa do singular- Presente do Indicativo 

-"Tu paginas". 

Já os outros dois vocábulos têm apenas um significado e devem estar, 

segundo as normas cultas, acentuados: 

Político (toda proparoxítona é acentuada); 

Preferência (paroxítonas terminadas em ditongo crescente são 

acentuadas). 
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®EM RELAÇÃO AO TRECHO ABAIXO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

[ ... ] Alteraç.Ses na legislação têm sido feitas para endurecer 
penas, erguem-se prisões de segurança máxima ... " O Globo, Edito
rial, 4/8/2008 (com adaptações). 

15. {CESPE - Soldado PM da Polícia Militar - CE/2008) A retirada do 
acento gráfico na forma verbal "têm" implica erro de concordância verbal 
no parágrafo. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ GOfvlENíÁRIOS 

Certo 

Nota da autora: Questão de acentuação (acento diferencial) e concor
dância. Sim, implica erro gramatical uma vez que se trata de acento dife
rencial: usa-se o acento circunflexo para o plural e não se usa acento para 
o singular= ela tem (singular) e elas têm (plural). 
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rtografia 
e semântica 

No edital: Domínio da ortografia oficial; emprego das letras; substitui
ção de palavras ou de trechos de texto 

®TRECHO PARA O ITEM. 

Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de 
biografias à autorização do biografado ou descendentes. As con
sequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade 
de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens 
importan:es na formação do país, em qualquer ramo de atividade. 
Permite-se a interdição de registros de época, em prejuízo dos his
toriadores e pesquisadores do futuro. 

Dessa forma, tem sido sonegado, por exemplo, o relato da vida 
do poeta Manoel Bandeira e dos escritores Mário de Andrade e 
Guimarães Rosa. Tanto no jornalismo quanto na literatura não 
pode haver censura prévia. Publicada a reportagem (ou 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 adaptações). 

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

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- É um adjetivo que significa subtraído, tirado às ocultas; bifado, 
furtado, roubado. 
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®TRECHO PARA O ITEM. 

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

Instituída por Getúlio Vargas para outro Brasil ainda agrário, com 
indústria e serviços incipientes-, a CLT tem sido defendida por sindica
tos em nome da "preservação dos direitos do trabalhador".( ... ) 

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

02. (CESPE - Técnico - MPU/2013) A palavra "incipientes" está empre
gada com o sentido de dependentes de tecnologia estrangeira. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vOf\IIENT'ÁRIOS 

Errado- Incipiente: alguém ou alguma coisa que está no começo, algo 
inicial, principiante. 

Observação: seu homônimo homófono, insipiente, significa ignorante, 

simplório, tolo. 

®TRECHO DO TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE CONST:TUI A 
LETRA DE UMA MÚSICA, PARA OS PRÓXIMOS ITENS. 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

( .. .) 
Mais a dor é o documento 

Que os agride e os separa 

Não são mais dois inocentes 

Não se falam cara a cara 

Quem pode escapar ileso 

Do medo e do desatino 

( ... ) 
O bandido veste a farda 
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Da suprema segurança 

O mocinho agora amarga 

Um bando, uma quadrilha 

São os dois da mesma safra 

Os dois são da mesma ilha 

( .. .) 

23 

03. {CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) O termo "ileso" está empre
gado como sinônimo de incólume. 

( ) Certo ( ) Errado 

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

04. (CESPE -Agente de Polícia - DF/2013) Os termos "ninho" e "safra" 
foram empregados em sentido denotativo e correspondem, respectiva
mente, ao local e à época de nascimento dos meninos. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Primeiro, vamos à dica. 

Sentido denotativo: Significado básico e objetivo de uma palavra, um 
signo, um símbolo etc., sem derivações, sentidos figurados etc. 

Sentido conotativo: (sentido figurado)- ideia ou sentimento que uma 
palavra ou coisa pode sugerir; significado suplementar que se atribui a uma 
palavra, expressão cu objeto, por se estabelecer algum tipo de associação 
com outras palavras, objetos e seres, ou outros contextos e situações, além 
daqueles presentes ou referidos diretamente. 

-Ninho (conotação): Abrigo, refúgio, esconderijo. 

-Safra (conotação): O resultado de um trabalho, de um processo, de 
uma ação de que resultem produtos; produção. 

@)ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
liNGU[STICAS E DAS IDE IAS 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 discutia a criação do conselho, ao 
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qual cabia o epíteto "órgão de controle externo do Judiciário", a 

existência de um órgão nesses moldes, para controlar a atuação do 

Poder Judiciário, gerava polêmica.( ... ) 

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

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

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - 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 cita 
como poderia, também, ser definido: órgão de controle externo do Judi

ciário. 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas 

coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras, mas todas entre 
si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma 

planta, os traços da polpa de um dedo humano, as partículas do 

mesmo pó, as raias do espectro de um só raio solar ou este lar. Tudo 

assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, desde as 

!"Jebulosas no espaço até as gotas do rocio na relva dos prados. ( ... ) 

(Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast. 

net>, com adaptações). 

06. (CESPE- Analista do MPU/2013) A palavra "nebulosas" é empregada, 
no texto, com função adjetiva, podendo ser substituída por obscuras, enig
máticas. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - A palavra "nebulosas", no texto, foi empregada como um 

substantivo, além de não possuir sentido de obscuras e enigmáticas. 
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®TRECHO PARA O ITEM. 

( ... )A segunda concepção está centrada na i dei a de que a segu
rança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e cujo des
tinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais inimigo a comba
ter, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina, 
não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas favelas como 
domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independen
temente de classe, etnia e orientação sexual, não só se atendo aos 
limites inerentes ao estado democrático de direito, mas enten
dendo que seu principal papel é promovê-lo. ( ... ) 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Cons
tituição Federal de 1988: conceituação constitucionalmente ade
quada, competências federativas e órgãos de execução das políti
cas. Internet: <www.oab.org.br>(com adaptações). 
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07. (CESPE- Delegado de Polícia- BA/2013) Dada a argumentação desen
volvida no texto, o adjetivo "arbitrárias" pode ser interpretado tanto como 
em desacordo com as regras ou normas quanto como abusivas. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Arbitrário significa que não segue princípios lógicos; que está 
sujeito aos desejos e/ou vontades da pessoa que age; que não acompanha 
nem depende áe regras ou normas. 

®TEXTO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO. 

Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século 111 a.C., a 
biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe perfeita para a 
discussão sobre a materialidade da comunicação. ( ... ) 

(In: João C. de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da 
comunicação. Rio de Janeiro: /mago; EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15, 
com adaptações) 

08. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STJ/2012) O vocábulo 
"epígrafe" significa inscrição sobre a lápide de túmulos ou sobre monu
mentos funerários e é usado no texto como metáfora tanto da materia
lidade tumular da biblioteca de Alexandria, quanto do tempo decorrido 
desde sua existência até o presente. 

( ) Certo ( ) Errado 
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~ CdJJVIE:NTÁRIOS 

Errado - "Epígrafe" significa "inscrição acima, no começo de livros, 
capítulos", etc. e não só de lápides e túmulos. 

@COM RELAÇÃO A ASPECTOS LINGUfSTICOS 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 gran
des instituições da sociedade branca e com processos políticos 
pertencentes a uma gramática social e simbólica que lhes é abso
lutamente estranha, ao menos na maneira como estamos acostu
mados a pensar. 

09. {UNB/CESPE- Poder Judiciário- TRE /ES/2012) O vocábulo "gramá
tica", no texto, é empregado com o sentido de sistema. 

) Certo ( ) Errado 

Alternativa "c": correta- Questão que desconsidera o uso de dicioná
rio, já que a dica está no próprio trecho. Ao mencionar, anteriormente, as 
grandes instituições da sociedade branca e os processos políticos, conclui
-se que o termo gramática é empregado no sentido de sistema. 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos 
a bancos e carros-fortes no Brasil. Tais episódios põem em risco a 
vida de clientes, agentes de segurança e policíais, mas o prejuízo 
financeiro é relativamente pequeno para as instituições. { .. .) 

(André Vargas. Assalto.com.br, In: Veja, 24/11/2010 com 
adaptações). 

10. {CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) O vocábulo "perpetram" 
poderia ser substituído por cometem, sem que isso acarretasse prejuízo 
semântico ou sintático ao texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Perpetrar significa cometer (crime ou qualquer ato condená
vel). 
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@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) 

Não obstante nas últimas duas décadas se terem verificado 
inovações na área da formação profissional, poucas iniciativas 
lograram sucesso no sentido de implementar mudanças efetivas 
nas práticas e nos procedimentos dominantes. A atividade policial 
mostra-se inscrita em um padrão de desempenho que se traduz 
não só na ineficácia dos resultados, mas que se reveste de aspectos 
suplementares, relacionados, fundamentalmente, à forma de atu
ação predominantemente violenta e arbitrária da polícia, perma
necendo como desafio à sociedade contemporânea brasileira. ( ... ) 

(Paula Poncioni. O modelo policial profissional e a formação 
profissional do futuro policial nas academias de polícia do estado 
do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vol. 20, n!2 3. Brasília, 
set.-dez./2005. Internet: www.scielo.br, com adaptações). 
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11. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) A substituição do adjetivo 
"efetivas" pela expressão capazes de produzir um efeito real não afetaria 
o texto semântica nem sintaticamente. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Efetivo significa que é real, verdadeiro, que está em efeito. 

@ATENÇÃO! JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE, RELA)IVO A 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS DO TRECHO. 

Com efeito, enquanto nos primórdios do século passado essa 
engrenagem estava fixada em determinado espaço físico, e o tra
balhador dela se libertava quando encerrava o expediente e as 
portas se fechavam, hoje, ela tem existência virtual e, como tal, 
não para nunca, não fecha as portas, embora mantenha o velho 
esquema de limitar a atuação do trabalhador a espaços comparti
mentalizados, para que não tenha a noção do conjunto, e, assim, 
não haja a menor possibilidade de ocorrer perda de controle. 

12. (UNB/CESPE- TRT 21!! Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) Seriam mantidas a clareza e a correção gramatical do texto se o 
termo "compartimentalizados" fosse substituído por organizados. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Certo- Compartimentalizado: Dividido ou separado por compartimen
tos; compartimentado. 

®ATENÇÃO! O TRECHO REFERE-SE À QUESTÃO SEGUINTE. 

Brinkmanship 

Em 1964, o cineasta Stanley Kubrick lançava o filme Dr. Stran
gelove. Nele, um oficial norte-americano ordena um bombardeio 
nuclear à União Soviética e comete suicídio em seguida, levando 
consigo o código para cancelar o bombardeio. O presidente norte
-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-
-lo de que o evento foi um acidente e, por isso, não deveria haver 
retaliação. É, então, informado de que os soviéticos implementa
~ uma arma de fim do mundo (uma rede de bombas nucleares 
subterrâneas), que funcionaria automaticamente quando o país 
fosse atacado ou quando alguém tentasse desacioná-la. ( ... ) 

(Fabio Zugman. Teoria dos jogos. Internet: www.iced.org.br, 
com adaptações). 

13. {CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008) No 12 parágrafo, o verbo 
implementar, na forma verbal"implementaram", está sendo usado no sen
tido de 

A) suprir de implementas. 

B) solucionar. 

C) demarcar. 

O) distribuir estruturas em determinada área. 

E) desenvolver ou produzir. 

Alternativa "e": correta -Implementaram uma arma de fim do mundo 
=desenvolveram ou produziram uma arma. 

Alternativa "a" - suprir: completar, fornecer o que é preciso, preen-
cher, inteirar. 

Alternativa "d"- solucionar: resolver, dar solução a. 

Alternativa "c"- demarcar: delimitar, fixar limites, definir. 

Alternativa "d"- distribuir: espalhar, dividir, ordenar, repartir. 
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@COM REFERÊNCIA ÀS I DElAS E ÀS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS DO TEXTO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso seria impor
tante pensar as novas formas de comunicação. Mas o sistema tam
bém nega o indivíduo. Na economia, por exemplo, mudam-se os 
valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral 
e quantitativa. Na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. 
Então, a diferença é uma forma de crítica. Afirmar o indivíduo, não 
no sentido neoliberal e egoísta, mas no sentido dessa ideia da dife
rença é um argumento crítico. Em virtude disso, dessa discussão 
sobre a flosofia e o social surgem dois momentos importantes: o 
primeiro é pensar uma comunidade autor reflexiva e confrontar-se, 
assim, com as novas formas de ideologia. ( ... ) 

{Miras/av Milovic. Comunidade da diferença. Relu me Dumará, 
p. 131-2, com adaptações). 
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14. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STF/2008) A partir do 
desenvolvimento das ideias do texto, conclui-se que a palavra "crítico" está 
sendo empregada como crucial, perigoso. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Crítico aqui está sendo usada significando relativo à crise, que 
cabe julgamento. 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO, JULGUE OS ITENS A SEGUIR. 

Poderíamos definir o amazonismo como um conjunto de idéias 
e de discursos, produzidos pelo imaginário ocidental sobre a Ama
zônia e as populações nativas, destinado a viabilizar interesses 
políticos e econômicos. Como espaço imaginado pelo Ocidente, 
o amazonismo partilha muitas características com o orientalismo. 
Todavia, enquanto Said nos apresenta um Oriente construído de 
maneira negativa por um Ocidente hegemônico, o amazonismo 
constitui um campo ambíguo, catalisador de imagens e de discur
sos contraditórios, que podem ser mobilizados para servir a inte
resses muito divergentes.( ... ) 

(José Pimenta. Internet: ambienteacreano.blogspot.com, com 
adaptações). 
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15. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco- AC/2007) 
O termo "catalisador" está sendo empregado no mesmo sentido que tem 
na seguinte frase: O mito é catalisador de sentimentos e fantasias em rela
ção ao universo amazônico. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ r;ofvlr:;NIÁRIOS 

Certo- O termo cata/isado0 no texto, está empregado no sentido de 
modificador dos sentimentos que estimulam a fantasia conforme interes
ses vários. 







Capítulo 7 

Pronome 

No edital: Domínio da estrutura morfossintática do período; colocação 

dos pronomes átonos 

@TRECHO PARA O ITEM. 

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e per
sistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e 
valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Esta
dos e sociedades. Suas consequências infligem considerável preju
ízo às nações do mundo inteiro, e não são detidas por fronteiras: 
avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espa
ços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes gru
pos étnicos, independentemente de classe social e econômica ou 
mesmo de idade. ( ... ) 

Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br> 

01. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) O pronome posses
sivo "Suas" refere-se a "de todos os Estados e sociedades". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Consequências de quê? Do "uso indevido de drogas". 

@EM RELAÇÃO AO TEXTO ABAIXO, JULGUE O PRÓXIMO ITEM. 

"[ ... ] Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador 
pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na contun
dência probatória do meio de prova "mais importante"- a confis
são. [ .. .]" 

Getúlio Marcos Pereira Neves. Valoração da prova e livre con
vicção do juiz. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n9 401, ago./2004 
(com adaptações). 
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02. (Cespe- Escrivão de Polícia Federal - DPF/2013) Seriam mantidas a 
correção gramatical e a coesão do texto, caso o pronome "os", em "não 
os haveria de ter", fosse deslocado para imediatamen:e depois da forma 
verbal "ter", escrevendo-se tê-los. 

( ) Certo ( ) Errado 

~· COMENfÁRIDS 

Certo- Segundo as regras da sintaxe de colocação pronominal, as duas 
opções são corretas. Veja: 

Verbo Principal no Infinitivo ou Gerúndio 

Frase com palavra atrativa = pronome antes 
do verbo auxiliar ou depois do verbo princi

pal 

Não os haveria de ter o julga
dor ... 

Não haveria de tê-los o julga
dor ... 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) O neurocientista relatou que quase três quartos dos primei
ros 250 americanos que tiveram suas condenações penais anuladas 
graças ao exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho 
ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo de 
como se conduz uma acareação, ela pode confundir o pessoa inter
rogada. 

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adaptações). 

03. (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 con
denações penais foram anuladas em virtude de contraprova fornecida pelo 
exame de DNA. 

( ) Certo ( ) Errado 

. SI ól:>Mt::Ni).J<JOS . 

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 (sujeito do verbo tiveram); 

2} Ordem direta: três quartos dos primeiros 250 americanos tiveram 
suas condenações penais anuladas graças ao exame de DNA. 
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No item: 

1) O pronome relativo cujas concorda com condenações penais anula
das; 

2) Ordem direta: As condenações penais dos três quartos dos primei
ros 250 americanos foram anuladas em virtude de contraprova for
necida pelo exame de DNA. 

A ideia de posse do relativo cujas torna o trecho mais coerente e as 
expressões alteradas pertencem ao mesmo campo semântico (graças ao 
exame de DNA e em virtude de contraprova fornecida pelo exame de DNA). 

04. (CESPE - Analista - MPU/2013) O trecho "a memória não pode ser 
considerada um papel carbono" poderia ser corretamente reescrita da 
seguinte forma: não pode-se considerá-la papel carbono. 

( ) Certo ( ) Errado 

.~LPOJY{ ENTÁ'ti-(9$;··· 

Errado - Colocação pronominal: o advérbio de negação (não) atrai o 
pronome oblíquo. Forma correta: não se pode considerá-la. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

De acordo com o ranking anual elaborado e divulgado recen
temente pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil saltou de 82!2 
para 62!2 lugar em se tratando de redução de desigualdade de 
gêneros. Tanto a Constituição Federal brasileira quanto a legislação 
infraconstitucional - trabalhista, eleitoral, civil e penal - contêm 
diversos dispositivos de proteção à mulher.( ... ) 

A mulher e o assédio moral. Internet: <www.tst.jus.br>{com 
adaptações). 

OS. (CESPE -Técnico Judiciário -Área Administrativa - TRT 17/2013) A 
partícula "se", em "em se tratando" poderia ser deslocada para imediata
mente após a forma verbal "tratando", sem prejuízo da correção gramati
cal do texto desde que empregado o hífen. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado~ A regra gramatical é clara: usa-se próclise diante de preposi
ção em seguida de gerúndio. Exemplos: em se pensando, em se colocando, 
em se tratando. 
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®TEXTO PARA O ITEM. 

Levei anos para aprender, e só fui aprender nos anos da ditadura, 
que ter medo não é apenas tremer de medo ou baixar a cabeça- obe
diente e resignado-, ou dizer "sim" quando quiséramos dizer "não". 
l-fá outro medo, muito mais profundo, que disfarça e não mostra o 
medo que tem, exatamente porque teme tanto que tem medo de 
aparentar medo. ti o medo que engendra a omissão, :J não importar
-se com o que o~.c.-:~.r::z, ou o não assumir-se em nada. É Jm medo-fuga. 
E é, talvez, o único medo essencialmente perigoso, porque, estando 
próximo à covarJia, nos torna cínicos e, como tal, nos destroça. 

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: 
Globo, 1999, p. 169. 

06. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) No 
trecho "o não importar-se com o que ocorra", é opcional a colocação do 
pronome "se" antes de "importar-se": o não se importar com o que ocorra. 

~ GOJIIIE:NíÁR/0$ 

Certo - Uma observação é necessária: ocorreu derivação imprópria no 
emprego do termo não, já que foi substantivado e não pcssui função de advér
bio. Mesmo assim, o pronome poderia ser deslocado utilizando a próclise. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE OS ITENS A SEGUIR. 

Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de um apelo 
feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federai(STF), para que 
seja extinta a prática de esconder os nomes de investigados em 
inquéritos criminais na mais alta corte do país. Ele ::lefende que o 
STF deve livrar-se do costume de manter identidades em segredo, 
ou estará contrariando todos os esforços em busca de maior 
transparência. Enf?tiza o ministro gue o bom sens:J recomenda a 
mudanç~, mesmo que alguns dos integrantes do Supremo defen
dam a manutenção do procedimento adotado em 2010. 

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 :er seus casos 
arquivados. Por essa norma, os investigados são identificados ape
nas 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 gue define como "opacidade 
que prevalece no âmbito dos processos criminais no Supremo".( ... ) 
(Zero Hora, 8/4/2013). 
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07. (CESPE -Técnico -Administração- MPU/2013) No trecho "Enfatiza 
o ministro que o bom senso recomenda a mudança", mantêm-se a infor
mação original e a correção gramatical do período ao se substituir "que o" 
por cujo. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ . . COM f3;NT A. RIOS 

Errado. 

Nota da autora: Se os pronomes relativos que, quem e o(a) qual se refe
rem a termos posteriores e o relativo cujo(a) concorda com o termo pos
terior e indica posse do anterior, não pode ser substituído. Ganhe tempo: 

Que pode ser substituído por o(a) qual ou os( as) quais. 

Quem pode ser substituído por o(a) qual ou os(as) quais. 

Onde pode ser substituído por em que, no( a) qual. 

O cujo não pode ser substituído por pronome algum, desde que a 
ordem não seja alterada. Se for, poderá. Muito cuidado! 

08. (CESPE- Técnico- Administração - MPU/2013) No trecho "justifica 
o que define", o pronome "o" poderia ser corretamente substituído por 
aquilo. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo: 

f1l Dica- O (ou A) +QUE = pronome demonstrativo + pronome relativo. 

Estudei o que foi necessário= Estudei o (aquilo) que (o qual) foi neces-
sário. 

Justifica o que define= Justifica aquilo que define. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Para não envelhecer, essa vilã dos contos de fadas ultra
passa todos os limites e quebra todos os interditos. Uma mulher 
da era a.CP (antes da cirurgia plástica), Ravenna suga a alma, a 
juventude e a beleza das adolescentes e devora corações puros, 
que arranca com suas unhas, enquanto chafurda na amargura. Q_ 
filme, para quem não sabe e não viu, busca resgatar o conteúdo 
terrorífico das origens dos contos de fadas. Elaine Brum. Internet: 
<http://revistaepoca.globo.com> (com adaptações). 
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09. (CESPE- Delegado de Polícia- AL/ 2012) Em "e não viu", seriam man
tidos a correção gramatical e o sentido original do período caso o pronome 
Q fosse inserido imediatamente antes de "viu", caso em que retomaria o 
antecedente "O filme". 

( ) Certo ( ) Errado 

,, ~. eB~ fii!i::P~R.(ÊY§·~~.~:.•;;::;/ 1 ··•·•• • 

Certo- Coesão e colocação pronominal: ... e não o viu =viu o filme. O 
pronome pessoal oblíquo átono é atraído pelo advérbio de negação (não). 

@TRECHO PARA O ITEM. 

O filme Branca de Neve e o Caçador deveria chamar-se "Ravenna, a rai
nha má". Interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe-madrasta-bruxa 
da princesa é o mais interessante do filme, assim como as questões tão 
atuais que ela nos traz. E a bela Charlize faz uma rainha inesquecível. {. . .) 

E/aine Brum. Internet: <http://revistaepoca.globo.com> (com adapta
ções). 

10. (CESPE- Delegado de Polícia - AL/ 2012) O pronome "que" refere-se 
a "Charlize Theron". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- O pronome relativo está retomando questões atuais. Entenda: 
as questões tão atuais as guais ela nos traz. Na ordem direta: Ela nos traz 
questões atuais. 

@ATENÇÃO! JULGUE O ITEM RELATIVO A IDEIAS E 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO TRECHO: 

A economia solidária vem-se apresentando como uma alter
nativa inovadora de geração de trabalho e renda e uma resposta 
favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende 
uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob 
a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 
de autogestão e redes de cooperação- que realizam atividades de 
produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comér
cio justo e consumo solidário. ( ... ) 

(Internet: http://portal.mte.gov.br/imprensa, com adaptações). 
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11. (CESPE- Analista Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) No tre
cho "A economia solidária vem-se apresentando", o deslocamento do pro
nome pessoal oblíquo pra depois do verbo principal da locução não preju
dicaria a correção gramatical do texto: vem apresentando-se. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COJVIENTÁR./0$ 

Certo- Por se tratar de locução verbal, as duas formas estão corretas. 

Dica - Colocação pronominal nas locuções verbais: podem ocorrer as 
seguintes colocações pronominais: 

1) verbo auxiliar+ infinitivo ou gerúndio 

depois do verbo auxiliar, se não houver justificativa para o uso da 
próclise: devo-lhe entregar o gabarito. Vou-me arrastando pelas 
ruas do Nordeste. 

depois do infinitivo ou gerúndio: devo entregar-lhe a o gabarito. Vou 
arrastando-me pelas ruas do Nordeste. 

Se houver alguma palavra que justifique a próclise, o pronome poderá 
ser colocado. 

Antes do verbo auxiliar ou depois do infinitivo ou gerúndio. 

antes do verbo auxiliar 

Não se deve jogar livro fora. Não me vou arrastando pelas ruas. 

depois do infinitivo ou gerúndio. 

Não deve calar-se. Não vou arrastando-me pelas ruas. 

2) verbo auxiliar+ particípio. 

Se não houver palavras que justifique o uso da próclise, o pronome 
ficará depois do verbo auxiliar. Caso a locução verbal não inicie a oração, 
pode-se colocar o pronome oblíquo em duas posições: antes do verbo 
auxiliar ou entre os dois verbos. Não se coloca o pronome oblíquo após o 
particípio: haviam-me ofertado um cargo. Não me haviam ofertado cargo 
algum. 

®ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO. 

( ... )Tratava-se então de uma biblioteca imaginária, cujos livros 
talvez nunca tivessem existido? Persistiam, contudo, numerosas 
fontes clássicas que descreviam o lugar em que se encontravam 
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centenas de milhares de rolos. E eis a solução do enigma. O acervo 
da biblioteca de Alexandria era composto por rolos e não por livros 
( ... ) In: João C. de C. Rocha (Org.). lnterseçôes: a materialidade da 
comunicação. Rio de Janeiro: lmago; EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15, 

com adaptações) 

12. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STJ/2012) Logo após 
imaginária, "cujos" expressa uma relação de posse. 

( ) Certo ( ) Errado 

'SI C/0/IIIENTÁRIO$ 

Certo -.Exato. Os livros da biblioteca imaginária. 

@ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RES"EITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO. 

( ... )No entanto, jamais poderiam localiza-la, já que não levaram 
em consideração a materialidade dos meios de comunicação domi
nante na época ( ... ) 

(In: João C. de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da 
comunicação. Rio de Janeiro: !mago; EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15, 
com adaptações) 

13. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STJ/2012) O trecho 
"jamais poderiam localizá-la" poderia ser corretamente reescrito da 
seguinte forma: jamais a poderiam localizar. 

( ) Certo { ) Errado 

Certo - O advérbio "jamais" atrai o pronome oblíquo para antes do 
verbo (próclise), porém nessa forma verbal, admite-se corretamente tam
bém após o segundo verbo (ênclise). 

@ATENÇÃO! JULGUE O ITEM SUBSEQUENTE, ACERCA DOS 

SENTIDOS E DA ORGANIZAÇÃO DAS I DElAS DO TRECHO. 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam a traçar o 
perfil do eleitor brasileiro da última eleição. A inclusão política dos 
brasileiros vem, a cada eleição, consolidando-se e os dados são 
irrefutáveis quanto a isso. A cada cinco pe~soas aptas a votar nas 
eleições de 2010, uma era analfabeta ou nunca havia frequentado 
uma escola. São, ao todo, 27 milhões de e eitores nessa situação 
no cadastro do TSE. Q_esses, oito milhões se declararam analfabe-
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tos e 19 milhões declararam saber ler e escrever, sem, entretanto, 
nunca terem estado em uma sala de aula. No total, havia 135,8 
milhões de eleitores no país em 2010. 

14. (UNB/CESPE- Poder Judiciário- TRE /ES/2012) Após o vocábulo "Des
ses", está implícita a referência a "27 milhões de eleitores nessa condição 
no cadastro do TSE". 

( ) Certo ( ) Errado 

Resposta correta: (x) - Questão anulada, analisemos: ao citar 27 
milhões de eleitores e utilizar dados numéricos posteriormente, fica clara 
a retomada do termo. Oito milhões nunca terem estado em uma sala de 
aula e dezenove milhões declararam saber ler e escrever. O pronome está 
se referindo aos 27 milhões citados anteriormente. Alternativa correta. 

®ATENÇÃO! JULGUE O ITEM SUBSEQUENTE, ACERCA DOS 
SENTIDOS E DA ORGANIZAÇÃO DAS !DElAS DO TRECHO. 

( ... )O povo a que remete a ideia de soberania popular constitui uma 
unidade, e não, a soma de indivíduos. Jurídica e constitucionalmente, a 
representação "representa" o povo (e não, todos os indivíduos). Além 
disso, não há propriamente mandato, pois a função do representante 
se dá nos limites constitucionais e não se determina por instruções ou 
cláusulas estabelecidas entre ele (ou o conjunto de representantes) e 
o eleitorado. As condições para o exercício do mandato e, no limite, 
seu conteúdo estão predeterminados na Constituição e apenas nela. 
Estritamente, nem sequer é possível falar em representação, pois não 
há uma vontade pré-formada. Há a construção de uma vontade, limi
tada apenas aos contornos constitucionais. (Eneida Desiree Salgado. 
Princípios constitucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese de 
doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2010. Inter
net: http://dspace.c3sl.ufpr.br, com adaptações). 

15. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE- RJ/2012) O pro
nome "ele" tem como referente o nome "representante". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Substituindo para facilitar: Além disso, não há propriamente 
mandato, pois a função do representante se dá nos limites constitucionais 
e não se determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele- o 
representante- (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado. 
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®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS 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 perdas de 900 milhões de reais, 
dezoito vezes mais que nos assaltos convencionais.( ... ) (André Var
gas. Assalto.com.br, In: Veja, :24/11/2010, com adaptações). 

16. {CESPE - Delegado de Polícia - ES/2011) O pronome "cujas" poderia 
ser substituído por onde, sem que houvesse prejuízo semântico ou sintá
tico para o texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

~· 6óMÊ:tFfÃRIOS 

Errado- Em itens assim, nem é preciso 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. 

®ATENÇÃO! JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE, RELATIVO A 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS DO TRECHO. 

Os que se arriscam a adivinhar tendem a ser generosos com o 
governo e respondem que o volume de impostos é bem menor do 
que realmente o é. 

17. (UNB/CESPE- TRT 21l! Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) Em "realmente o é", o pronome átono "o" refere-se ao subs
tantivo "volume". 

( ) Certo ( ) Errado 

···~ ·bb r:a·~NrAliros\ 
Certo- Basta encaixar o substantivo sugerido: respondem que o volume 

de impostos é bem menor do que realmente o volume é. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JUlGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) O corte de 125 mil empregos em junho indica que a espe
rança de gradual retomada elo crescimento do mercado de traba
lho no curto prazo era prematura e não deverá se concretizar. As 
razões para esse estancamento encontram-se no comportamento 
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do polo dinâmico da economia mundial, os países emergentes, cujo 
desenvolvimento econômico começou a desacelerar- ainda que a 
partir de taxas exuberantes de expansão. 

(Valor Econômico, Editorial, 6/7/2010, com adaptações). 

18. (CESPE - Técnico - Área Administrativa - MPU/ 2010) A O desloca
mento do pronome "se" para imediatamente após a forma verbal"concre
tizar" não deverá concretizar-se- não prejudicaria a correção gramatical 
do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COfvi.ENíÁRIOS 

Certo- Não prejudicaria por haver dois verbos. Se tivéssemos apenas 
um verbo, prejudicaria: não se concretiza. O advérbio (de negação) atrai o 
pronome oblíquo. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis pelo 
baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de uma série 
de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou consideradas 
crimes.( ... ) (Jornal do Brasil, Editorial, 1,77/2010, com adaptações) 

19. (CESPE - Técnico - Área Administrativa - MPU/2010) A expressão 
"das quais" pode ser suprimida do período sem prejuízo da correção gra
matical ou da coerência do texto. 

( } Certo ( ) Errado 

~· ~{)'ÔMENTÁJ=<.f os> 
Certo - Poderia, pois o trecho permaneceria coerente (com sentido} e 

correto gramaticalmente: algumas proibidas por lei ou consideradas crimes. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS !DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( .. .) Segundo o economista argentino Kliksberg, o círculo per
verso da iniquidade só será rompido quando enxergarmos a pobreza 
como uma violação dos direitos humanos, contra a qual é preciso 
lutar diariamente. 

(Entrevista de Bernardo K/iksberg a CartaCapital, 12/5/2010, 
com adaptações). 
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20. (CESPE -Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
O uso de "a qual" em lugar de o que tem a vantagEm de deixar claro' que a 
luta diária deve ser contra a "pobreza" ou contra a "violação", não contra 
os "direitos humanos". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COfV!ENTÁRIOS 

Certo- O pronome relativo a qual é, no texto, substitutivo de pobreza 
ou de violação. Ordem direta: É preciso lutar diariamente contra a pobreza 
e a violação dos direitos humanos. 

®CONSIDERANDO A ORGANIZAÇÃO DAS !DElAS E ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS DO TEXTO, JULGUE OS SEGU NTES ITENS. 

Inovar é recriar de modo a agregar valor e i -,crementar a efici
ência, a produtividade e a competitividade nos processos geren
ciais e nos produtos e ser·viços das organizações. Ou seja, é o fer

mento do crescimento e~.9néJ':1:1L~<:.e social de u11 paf~. Para isso, é 
preciso criatividade, capacidade de inventar e coragem para sair 
dos esquemas tradicionais. Inovador é o indi,:iduo que procura 
respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se 
defronta. É preciso uma atitude de abertura para as coisas novas, 
pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer 
que o caminho da inovação é um percurso de d fícil travessia para 
a maioria das instituições. Inovar significa transformar os pontos 
frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 
lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou 
serviços e também permite avanços importantes para toda a socie
dade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está fun
damentada no conhecimento. A capacidade de novação depende 
da pesquisa, da geração de conhecimento. É necessário investir em 
pesquisa para devolver· resultados satisfatórios à sociedade. No 
entanto, os resultados desse tipo de investimerto não são neces
sariamente recursos financeiros ou valores econômicos, podem ser 
também a qualidade de vida com justiça social. 

(Luís Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico. In: Darcy. 
Revista de jornalismo cientifico e cultural da Universidade de Bra
sília, novembro e dezembro de 2009, p, 37, com adaptações). 

21. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) Subentende-se da argu
mentação do te)(to que o pronome demonstrativo, no trecho "desse tipo 
de investimento" (final do texto), refere-se à ideia de "fermento do cresci
mento econômico e social de um país" (segundo período). 
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~ GOIVI.E=.:NTÁR/0$ 

Errado- Se foi usado o pronome demonstrativo anafórico esse (retoma 
ideias), este se refere ao período anterior investir em pesquisa para devol
ver resultados satisfatórios à sociedade. 

22. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010) No quarto período, o seg
mento "as quais" remete a "situações" e, por isso, admite a substituição 
pelo pronome que; no entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria 
ambiguidade. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ GO/VI.E=.:NTÁR/0$ 

Errado- Ele se defronta com as situações: refere-se às situações; o pro
nome poderia ser substituído por que, mas, ao contrário do que se afirma 
no item, não provoca ambiguidade. 

@ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS liNGUfSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO. 

( ... ) Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito 
entre a autonomia da vontade do agente ético (a decisão emana 
apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores morais 
de sua sociedade (os valores são dados externos ao sujeito). Esse 
conflito só pode ser resolvido se o agente reconhecer os valores de 
sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele, como se 
ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas morais, pois, 
nesse caso, ele será autônomo, agindo como se tivesse dado a si 
mesmo sua própria lei de ação. 

{Marilena Chaui. Uma ideologia perversa. In: Fo/haon
line, 14/3/1999, com adaptações). 

23. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STF/2008) A organiza
ção das ideias no texto mostra que, em suas duas ocorrências, o pronome 
"ele" refere-se textualmente a "agente". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - "agente" é sujeito da oração anterior os dois pronomes subs
tituem o sujeito nas orações seguintes. (obs.: agora você vê porque "Uma 
ideologia perversa"!) 
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@ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO. 

( ... ) Parece que se busca conforto na condição de coisa. Se eu 
for objeto, isto é, se eu for natureza, meus males independem de 
minha vontade. Aliás, o que está em discussão não é tanto o que os 
causou, mas como resolvê-los: se eu puder solucioná-los com um 
remédio ou uma cirurgia, não preciso responsabilizar-me, a fundo, 
por eles. Tratarei a mim mesmo como um objeto. ( ... ) 

(Roberto Janine Ribeiro. A cultura ameaçada pela natureza. 
Pesquisa Fapesp Especial, p. 40, com adaptações). 

24. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STF/2008) A função 
sintática exercida por "a mim mesmo", em "Tratarei a mim mesmo" cor
responde a me e, por essa razão, também seria gramaticalmente correta a 
seguinte redação: Tratarei-me. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Deveria ocorrer mesóclise, pois o verbo está no futuro: Tra
tar-me-ei. 

@ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO. 

Em um artigo publicado em 2000, e que fez muito sucesso na 
Internet, Cristovam Buarque desenhava um idílico mundo futuro, 
liberto das soberanias nacionais, em gue tudo seria de todos. ( ... ) 

(Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas para sua 
entrega. In: Veja, 28/5/2008, com adaptações). 

25. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STJ/2008) Mantém-se 
a correção gramatical do texto e respeitam-se suas relações argumentati
vas ao se substituir "em que" por onde. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Em que = preposição + pronome relativo e equivale a onde 
sempre que retoma lugar. 
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(!)ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS !DElAS DO TRECHO. 

( ... ) Pode-se cizer, no que concerne à complexidade, que há um 
polo empírico e um polo lógico e que a complexidade aparece quando 
há simultaneamente dificuldades empíricas e dificuldades lógicas.( ... ) 

{Edgard Morin. Epistemologia da complexidade. In: Dora 
Fried Schnitman(Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetivi
dade. Porto Alegre: Artmed, 1996, p, 274, com adaptações). 
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26. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STJ/2008) Reforça-se 
a ideia de possibilidade. coerente com a argumentação desenvolvida no 
texto, e mantém-se sua correção gramatical, ao se utilizar, em lugar de 
"Pode-se dizer", o tempo verbal de futuro do pretérito, da seguinte forma: 
Poderia-se dizer. 

( ) Certo ( ) Errado 

' ' : - ; ' ' J ' c,; ' ' ' ~ - ; 
SI! COfvf.S:N"'(P;.RIOS 

Errado- Não reforçaria a argumentação do texto e não manteria a cor
reção gramatical. Poder-se-ia (mesóclise): verbo no futuro. 

@TA ECHO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO. 

Um cenário polêrüco é embasado no desencadeamento de um estron
doso processo de e:<clusão, diretamente proporcional ao avanço tecnoló
gico, :::!:Jbl. projeção futura indica que a automação do trabalho exigirá cada 
vez menos trabalhadores implicados tanto na produção( ... ) 

{Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização 
informática. In: Unhas Críticas, v. 6, n!.? 11, juljdez, 2000, com adapta
ções). 

27. (CESPE -Analista Judiciário- Área Judiciária - TST/2008) Devido às 
relações de sentido entre as palavras do texto é correta a substituição do 
pronome "cuja" pela preposição de para expressar noção de posse entre 
"avanço tecnológico" e "projeção futura". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Não é correta a substituição do pronome pela preposição. 
Trunca o sentido e fere a concordância. A posse é do termo anteposto: a 
proteção futura do avanço tecnológico indica que a automação do traba
lho exigirá cada vez manos trabalhadores. 
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@TRECHO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO. 
--------------------------------- -----------------------------------------------

( ... ) Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor 
que a sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto 
no qual o trabalho passaria a ser uma necessidade( ... ) 

(Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabe
tização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n>! 11, jul/dez, 2000, 
com adaptações). 

28. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TST/2008) Mantém-se 
a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao se substituir 
"seria caracterizada" por caracterizaria-se. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado. 

Nota da autora: Questão de pronome e voz verbal. Não mantém a cor
reção gramatical correta, pois o verbo está no futuro e deve ocorrer mesó
clise (pronome no meio do verbo)= caracterizar-se-ia. Quanto à voz verbal, 
transpõe-se da passiva analítica para a sintética. 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) 

Segundo o juiz, as medidas que tomou são previstas pela Lei 
de Execução Penal e objetivam acabar com a violação dos direitos 
humanos da população carcerária e "abrir o debate a respeito da 
regionalização dos presídios". Ele alega que muitos presos das peni
tenciárias da região são de famílias pobres da Grande São Paulo, que 
não dispõem de condições financeiras para visitá-los semanalmente, 
o que prejudica o trabalho de reeducação e de ressocialização. ( ... ) 

Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3, com adaptações) 

29. (CESPE - Delegado de Polícia - AC/2008) No trecho "para visitá-los 
semanalmente", o pronome refere-se a "presos". 

{ ) Certo ( ) Errado 
,, 

' ;,~{(;áiYIE':N:'(ÁRIOS. 

Certo - A forma do pronome los, refere-se a presos com função de 
objeto direto do verbo visitar= verbo terminado em r, acrescentando-se o 
I= visitá-los {visitar os presos) 
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Verbo 

No edital: Emprego/correlação de tempos e modos verbais 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contasse 
como tinha sido sua viagem. Ele objetou. Membros do snakebody 
têm de jurar segredo aos snakeheads que organizam sua viagem. 
Tive de convencê-lo, concordando em usar um nome falso e camu
flar outros aspectos de sua jornada. Depois de uma série de encon
tros e entrevistas, pelos quais paguei alguma coisa, a história de 
como Huang chegou a Prato emergiu lentamente. 

James Kynge. A China sacode o mundo. São Paulo: Globo, 
2007 (com adaptações). 

01. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) A correção gramatical 

do texto seria preservada caso se substituísse a locução "tinha sido" pela 

forma verbal fora. 

( ) Certo { ) Errado 

~. ~OMEI)IT:Á;~I{J>S 

Certo- "Tinha sido" = pretérito mais-que-perfeito composto (ter/haver 

+ particípio); "fora" = pretérito mais-que-perfeito simples. As formas são 

equivalentes, ou intercambiais. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) No passado, os escravos eram capturados e vendidos 
como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulnerá
veis garante oferta de mão de obra para o tráfico- ao passo que 
a demanda por essa força de trabalho sustenta o comércio de 
pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os gatos (contrata
dores que aliciam pessoas para serem exploradas em fazendas e 
carvoarias), os coiotes (especializados em transportar pessoas pela 
fronteira entre o México e os Estados Unidos da América) e outros 
animais, que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. ( ... ) 

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje. In: Histó
ria viva. Internet: <www2.uo/.com.br> (com adaptações). 
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02. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) O sentido original do 
texto seria preservado caso a forma verbal "eram capturados" fosse subs
tituída por foram capturados. 

( ) Certo ( ) Errado 

~~ 6-};}Mf=:Ni[.Ã.Rib$" 
Errado - Eram capturados indica ação contínua {ação expressa pelo 

pretérito imperfeito do indicativo) e foram capturados refere-se à ação 
concluída, finalizada (pretérito perfeito do indicativo). O sentido é alterado. 

®TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

A inércia da vida real desaparece magicamente na navegação 
pelo ciberespaço, desprovida de fricção. No mercado atual, encon
tramos uma série de produtos privados de suas propriedades malig
nas: café sem cafeína, creme sem gordura, cerveja sem álcool ... 
ciberespaço. ( .. .) 

Slavoj Zizek.ldentidades vazias. Internet: <http://slavoj-zizek. 
blogspot.com.br>(com adaptações). 

03. (CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Sem 
prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho "encontramos uma 
série de produtos privados de suas propriedades malignas" poderia ser 
reescrito da seguinte forma: encontra-se uma série de produtos destitu
ídos de suas propriedades malignas. 

' · · 'n; i ,,~~'~tíM'tfN·ifÁRir&s 
,, , ... / u',•\,''\:< 

Certo - Detalhes cobrados por CESPE e que precisam ser muito bem 
distinguidos: correção gramatical e sentido. No caso, a correção é mantida, 
mas o sentido é alterado. Notemos que no enunciado não foi citado o sen
tido {a semântica) e por isso o item está correto. 

Encontramos uma série de produtos (objeto direto); sujeito: nós. 

Encontra-se uma série de produtos (sujeito): voz passiva sintética (V.T.D. 
+SE). Equivale a uma série de produtos é encontrada: voz passiva analítica 
{ser+ particípio). 

@JULGUE O ITEM RELATIVO A IDEIAS E ASPECTOS LINGUfSTICOS DO TEXTO. 

A economia solidária vem-se apresentando como uma alter
nativa inovadora de geração de trabalho e renda e uma resposta 
favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende 
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uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob 
a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 
de autogestão e redes de cooperação- que realizam atividades de 
produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comércio 
justo e consumo solidário. 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, desde sua criação, em 2003, vem elaborando 
mecanismos de formação, fomento e educação para o fortaleci
mento da economia solidária no Brasil. Além da divulgação e da 
promoção de ações nessa direção, desde 2007 a Secretaria tem 
realizado chamadas públicas a fim de apoiar os empreendimentos 
economicos alternativos. 

{Internet: http://portal.mte.gov.br/imprensa, com adapta
ções). 

04. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) O 

emprego das formas verbais "vem elaborando" e "tem realizado", que 
denotam tempo continuado, associado ao das expressões temporais 
"desde sua criação, em 2003" e "desde 2007", evidencia a intenção do 
autor do texto de sinalizar o caráter produtivo do trabalho realizado pela 
Secretaria Nacional de Economia Solidária. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 60M.ENT:ÁRIOS 

Certo- Vem realizando= realiza e tem realizado= realiza, ou seja, são 
ações habituais desde as datas citadas. Corretíssimo. 

®TRECHO PARA O ITEM. 

Existem várias formas de punição para aqueles que pratiquem 
assédio moral, podendo essa punição recair tanto no assediador, 
quanto na empresa empregadora que não coíba, ou que até mesmo 
incentive o assédio, como ocorre, por exemplo, no caso do assédio 
moral organizacional, decorrente de políticas corporativas. 

O empregador responde pelos danos morais causados à vítima 
que tenha sofrido assédio em seu estabelecimento, nos termos do 
artigo 932 do Código Civil. Em caso de condenação, cabe à justiça 
do trabalho fixar um valor de indenização, com o objetivo de repa
rar o dano. ( .. .) 

Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações). 
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05. (CESPE -Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 17/2013) A 
forma verbal "responde", empregada no presente do indicativo, sugere 
ação que se repete no tempo, compatível com um texto de lei. 

( ) Certo ( ) Errado 

~·COMENTÁRIOS 

Certo- A ação se repete, a ideia é que o empregador sempre responde 
pelos danos morais. Leitor(a), guarde esta dica muito exigida em provas 

recentes. 

O PRESENTE DO INDICATIVO é empregado 

1. quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala ou 
da escrita, também chamado de PRESENTE MOMErHÂNEO; 

2. para expressar PROCESSOS HABITUAIS, regLiares, ou que possuem 
validade permanente; 

3. para narrar fatos passados, de modo a conferir-lhe atualidade; cha
mado de PRESENTE HISTÓRICO: Morre, em 13 de agosto de 2014, o eco
nomista, político brasileiro, ex-governador de Pernambuco, presidente do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) e candidato à Presidência da República 
nas eleições de 2014; 

4. para relacionar-se ao ato de indicar um fato no FUTURO PRÓXIMO, 
tido como uma realização certa: Daqui a 2 meses você é aprovado; 

S. para indicar ação delicada e familiar de pedir ou ordenar algo, possui 
VALOR IMPERATIVO: Vê se vocês estudam certo, sim? 

®TRECHO PARA O ITEM. 

Uma legislação que tenha hoje 70 anos de v.'gência entrou em 
vigor muito antes do lançamento do primeiro computador pessoal e 
do início da histórica revolução imposta pela tecnologia digital. Isso 
não seria problema se esse não fosse o caso da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), destinada a regular um dos universos mais 
impactados por esta revolução, o das relações trabalhistas. 

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

Na vida real, longe das ideologias, a CLT, em função dos custos 
que impõe ao empregador, é, na verdade, eficiente instrumento de 
precarização do próprio trabalhador. 

O Globo, Editorial, 22/8/2013 (com adaptações). 
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06. (CESPE - Técnico - MPU/2013) O emprego do subjuntivo em "que 
tenha" confere à informação um caráter hipotético. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- O modo subjuntivo possui caráter hipotético, duvidoso = que 
talvez tenha 70 anos. 

Vale relembrar o sentido dos demais modos: indicativo: certeza; impe
rativo: ordem ou desejo. 

@)TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Dis
trito Federal (SSP/DF) aponta redução de 39% nos casos de roubo 
com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago, ocor
ridos entre 1!! de janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação 
com o mesmo período do ano passado- foram 520 ocorrências em 
2012 e 316 em 2013. 

Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de seques
tro-relâmpago em todo o DF, o que representa redução de 32% 
do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao 
mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. 
( .. .) 

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primei
ros oito meses deste ano. R?, 6/9/2013, Internet: <http://noticias. 
r7.com>(com adaptações). 

07. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) A correção gramatical e o 
sentido da oração "Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de 
sequestro-relâmpago em todo o DF" seriam preservados caso se substitu
ísse a locução verbal "foram registrados" por registrou-se. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Em "foram registrados", a oração encontra-se na voz pas
siva analítica e o sujeito paciente é apontado pela expressão "39 casos de 
sequestro relâmpago", ou seja, o sujeito é plural. Transpondo para a voz 
passiva sintética, o verbo deve permanecer no plural: registraram-se. 
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@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
UNGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( .. .) Antes, os quase cem tribunais do país funcionavam sem 
nenhuma coordenação, e pouco - às vezes, nada -se sabia sobre eles. 
Não havia certeza sequer a respeito do total de 19 processos, juízes e 
recursos. A partir da elaboração de relatórios como o Justiça em Núme
ros, o CNJ pôde, 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. Identificaram-se quase 4,5 milhões 
de casos; 90% deles já foram julgados. Folha de S.Paulo, Editorial, 
7/4/2013, adaptado). 

08. (CESPE - Técnico - Administração - MPU/2013) Prejudica-se a cor
reção gramatical do texto ao se substituir "Identificaram-se" por Foram 
identificados. 

Errado. 

Dica: 

( ) Certo ( ) Errado 

1) Voz passiva analítica: verbo ser+ particípio 

2) Voz passiva sintética: verbo transitivo direto ou transitivo direto e 
indireto+ se (pronome apassivador) 

No texto: Identificaram-se 4,5 milhões de casos llJ V.T.D. +SE= V.P./ 
sujeito 

Transpondo para a passiva analítica: 4,5 milhões de casos foram 
identificados llJ SER+ particípio 

@EM RELAÇÃO ÀS IDE IAS E ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 
DO TEXTO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Com o objetivo de apresentar boas práticas da organização 
judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário 
no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, 
acontecerá o seminário Atualidade e Futuro da Administração 
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 Instituto Brasileiro de Administração do Sis
tema Judiciário. 

O encontro terá a participação de ministros de tribunais supe
riores, desembargadores, juízes, promotores, advogados, delega
dos, diretores de tribunais e professores universitários. Entre as 
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palestras, painéis e mesas-redondas estão programados temas a 
respeito de ges:ão, informatização, correição virtual, paradigmas, 
meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles relacionados 
à justiça. (Internet: www.trtlO.jus.br, com adaptações). 
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09. (CESPE -Técnico Judiciário -Administrativa - TRT 10/2013) Como o 

texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente 

do indicativo em "es:3o" está em desacordo com as exigências gramaticais 
de correlação entre cs tempos e modos verbais. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COJIIIENTÁR/0$ 

Errado- O semin3rio acontecerá: evento futuro em relação à data em 
que o texto foi escrito. O verbo estar foi usado no presente por se referir 

a uma ação que esta ocorrendo no momento em que o texto foi redigido 

e/ou lido. 

10. (UNB/CESPE- Poder Judiciário- TRE- ES/2012) O trecho "a presença 
crescente de indígenas no processo eleitoral nos é transmitida" é equi
valente, semanticamente, a transmitem a nós a presença crescente dos 

índios no processo eleitoral, enunciado que respeita as normas gramaticais 

e mantém a coerência do texto. 

) Certo ( ) Errado 

~- COJIIIENTÁRIO$ 

Anulada - Analisemos: a forma é transmitida indica que a oração 

encontra-se na voz passiva analítica e não há referência do agente da pas

siva. Não havendo o 3gente da ação, ao transpor a oração para a voz ativa, 

o verbo deve ficar nc plural, indicando indeterminação do sujeito, pois não 
se sabe quem a transmite. Assim sendo, o item está correto. 

®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 gran
des instituições da sociedade branca e com processos políticos per
tencentes a urr.a gramática social e simbólica que lhes é absoluta
mente estranho, ao menos na maneira como estamos acostumados 
a pensar. 
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11. {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE ES/2012) A locução verbal 
"estão lidando" poderia ser substituída pela forma verbal lidam, sem pre
juízo da correção gramatical ou do sentido do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

SI' C,ô/VIENT'ÁR.IOS 

Alternativa "e": correta- É necessária muita atEnção, pois dois itens 
devem ser analisados: a correção gramatical e a sem~ntica. Normalmente, 
em questões desse tipo, há peguinha. Ao substituir, n3o ocorre prejuízo na 
correção gramatical, mas o sentido é alterado, ou s2ja, semanticamente 
ocorre alteração. Por isso o item é considerado incorreto. 

{ ... ) 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

No lugar de alta carga tributária e estrutura de .'mpostos inade
quada, o país deve priorizar investimentos que expandam a produção 
e contribuam simultaneamente para o aumento dE produtividade, 
como é o caso dos gastos com educação. É dessa forma que são cria
das boas oportunidades de trabalho, geradoras de renda, de maneira 
sustentável. 

{O Globo, Editorial, 12/7/2010, com adaptações). 

12. (CESPE- Técnico- Área Administrativa - MPU/2010) As formas ver
bais "expandam" e "contribuam" foram empregadas no modo subjuntivo 
porque estão inseridas em segmento de texto que trata de fatos incertos, 
prováveis ou hipotéticos. 

( ) Certo { ) Errado 

.'.:.·•··~ sr:/qi\?lt::'(ÍJ.'r:Al<.tos 
Certo- Pode ser que os investimentos expandam e contribuam, não há 

certeza, por isso se usa o verbo no presente do subjuntivo. 

®TRECHO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

( ... )Ainda assim, a Bolívia resolveu, por questões políticas internas, 
depois da eleição do presidente Eva Morales, mudar as regras no meio 
do jogo. Desde então, não existe garantia de que no.tos investimen
tos serão realizados § para manter o suprimento previsto. E o cum
primento das cláusulas contratuais tornou-se algo também duvidoso. 

(O Globo, Editorial, 12/4/2009, com adaptações) 
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13. (CESPE- Agente de Segurança Penitenciária - ES/2009) Em "tornou
-se", o pronome "se" indica voz passiva. 

( ) Certo ( ) Errado 

·.~ .c;:o/líitN~A#.Iás' 
Errado- Não, nesta alternativa o "se" é utilizado com verbo pronomi

nal, indicando que a ação do verbo afeta o sujeito da frase. 

Para indicar Voz Passiva o "se" deve acompanhar um Verbo Transitivo Direto. 

Memorize: VTD(I) +SE= VP ... não pode esquecer! 

®ATENÇÃO! A QUESTÃO REFERE-SE AO TRECHO ABAIXO 
-OS IMPACTOS SOCIAIS DA VELHICE 

( .. .) Nós não estamos mais no mundo do trabalho estável, 
não temos mais o pleno emprego e as relações de trabalho hoje 
passam pela flexibilização. E a tão falada flexibilização significa 
informalização. A nossa política social é toda ligada ao trabalho. 
A Constituição de 1988 mudou um pouco, mas até então só tinha 
direito ao benefício da previdência quem trabalhava. Era uma 
cidadania ligada ao trabalho e, não, ao benefício do trabalha
dor. E isso não é mais possível. Nós estamos caminhando para um 
mundo sem trabalho. 

{Internet: www.techway.com.br, om adaptações). 

14. (CESPE- Técnico do Seguro Social- INSS/ 2008) Se o trecho "mudou 
um pouco" for substituído por modificou-se pouco, preservam-se as rela
ções textuais e o sentido original do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Em primeiro lugar, houve alteração dos vocábulos mudou para 
modificou; em segundo lugar, passou-se a oração da voz ativa para a pas
siva sintética (verbo transitivo direto + se); em terceiro lugar, alterou-se, 
também, a locução adverbial um pouco por pouco. Alteram-se o sentido 
original do texto e as relações textuais. 

(. .. ) 

®ATENÇÃO! A QUESTÃO REFERE-SE AO TRECHO 
ABAIXO- COMO IIJASCE UMA HISTÓRIA. 

Desde o meu tempo de ginásio sei que se trata de problema 
complicado, este do infinito pessoal. Prevaleciam então duas regras 
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17. (UNB/CESPE- Analista Judiciário- TRT 212 Região/2010) Mantêm-se 

a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir "podem 
ser atribuídos aos qualificativos" por atribuem aos qualificativos. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ c-of.1f:.N"íAk,r9s .. 
Errado - O sentido é alterado e a correção gramatical não seria man

tida. Em podem ser atribuídos aos qualificativos, além de haver dúvida de 
que será atribuído (podem), a oração está na voz passiva analítica. Se fosse 
substituída pela voz ativa, assumiria a forma: os significados podem atri
buir. Falta informação. 

As formas de representação realizam outras mediações, constituem 
outras projeções e, carregadas de dubiedade e ambivalência, podem alcan
çar o homem (cidade versus campo; intelecto versus coração; razão versus 
sensibilidade), o povo, a Nação. 

18. {UNB/CESPE - Analista Judiciário - TRT 212 Região/2010) A estrutura 
sintática "constituem outras projeções" pode ser substituída, mantendo-se a 
correção gramatical e o sentido original do texto, por constituindo projeções. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vO/VI~NT~#::IOS 
Certo- O gerúndio indica uma ação em curso, ou seja, continua acon

tecendo, é prolongada. Enquanto o presente do indicativo refere-se à ação 
que acontece no momento da fala, da escrita e muitas vezes possui ideia 
de hábito, ação repetitiva. Se as formas nominais (gerúndio, particípio e 
infinitivo) não indicam tempo, não podem ser substituídas pelos tempos 
presente, futuro ou pretérito. O sentido é alterado, embora a correção gra

matical seja mantida. 

19. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) É obrigatório o uso do 
verbo trazer no modo subjuntivo - "traga" - porque essa forma verbal 
integra uma oração iniciada pelo vocábulo "embora". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ Cêí:'?!~·~i~::f~SE::f·~$~. 

Certo -A conjunção embora indica que a oração possui ideia conces
siva, de oposição. O verbo trazer está conjugado no presente do subjuntivo 
(ação hipotética, duvidosa), por isso se torna obrigatória a forma no modo 

subjuntivo. 
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17. (UNB/CESPE- Analista Judiciário- TRT 212 Região/2010) Mantêm-se 
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18. {UNB/CESPE - Analista Judiciário - TRT 212 Região/2010) A estrutura 
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que acontece no momento da fala, da escrita e muitas vezes possui ideia 
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infinitivo) não indicam tempo, não podem ser substituídas pelos tempos 
presente, futuro ou pretérito. O sentido é alterado, embora a correção gra

matical seja mantida. 

19. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) É obrigatório o uso do 
verbo trazer no modo subjuntivo - "traga" - porque essa forma verbal 
integra uma oração iniciada pelo vocábulo "embora". 

( ) Certo ( ) Errado 
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Certo -A conjunção embora indica que a oração possui ideia conces
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subjuntivo. 
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{Eiimar Pinheiro do Nascimento. In: No meio da rua - nôma
des, excluídos e viradores. Mareei Bursztyn (Org.). Rio de Janeiro: 
Garamond, 2000, p. 122-3, com adaptações). 
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21. (Delegado de Polícia - TO/ 2008 - CESPE) A locução verbal "foram 
implementados" corresponde à forma implementaram-se. 

) Certo ( ) Errado 

~ COMENTÁT<.IÔS 

Certo - Implementaram-se: voz passiva sintética (V.T.D. +SE). Foram 
implementados: voz passiva analítica (ser+ particípio). 

@JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO. 

( .. .) Se tudo der certo no planeta (o que é discutível), quem sabe 
um dia, daqui a mil ou dois mil anos, cheguemos lá. Como nada ainda 
deu certo no planeta, a internacionalização só será aceitável quando 
se cumprirem duas premissas. Primeira: que desapareçam os Estados 
nacionais. Segunda: que os grupos, ou comunidades, ou sociedades que 
restarem mantenham entre si relações impecavelmente equitativas. (. .. ) 

(Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas para sua 
entrega. In: Veja, 28/5/2008, com adaptações). 

22. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STJ/2008) O emprego 
das formas verbais "cheguemos", ''desapareçam" e "mantenham" indica a 
expressão de ações hipotéticas; mas o desenvolvimento do texto permite, 
coerentemente, considerá-las assertivas, e sem que se prejudique a corre
ção gramatical, em seus lugares, é possível empregar as formas chegamos, 
desaparecem e mantêm, respectivamente. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Não é possível, pois não permite considerá-las todas asserti
vas e prejudicaria sim a correção gramatical. 

@JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO. 

( ... ) Como nada ainda deu certo no planeta, a internacionali
zação só será aceitável quando se cumprirem duas premissas. ( ... ) 
(Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas para sua entrega. 
In: Veja, 28/5/2008, com adaptações) 



Capítulo 2- Verbo 

{Eiimar Pinheiro do Nascimento. In: No meio da rua - nôma
des, excluídos e viradores. Mareei Bursztyn (Org.). Rio de Janeiro: 
Garamond, 2000, p. 122-3, com adaptações). 
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21. (Delegado de Polícia - TO/ 2008 - CESPE) A locução verbal "foram 
implementados" corresponde à forma implementaram-se. 

) Certo ( ) Errado 

~ COMENTÁT<.IÔS 

Certo - Implementaram-se: voz passiva sintética (V.T.D. +SE). Foram 
implementados: voz passiva analítica (ser+ particípio). 
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nacionais. Segunda: que os grupos, ou comunidades, ou sociedades que 
restarem mantenham entre si relações impecavelmente equitativas. (. .. ) 

(Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas para sua 
entrega. In: Veja, 28/5/2008, com adaptações). 

22. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STJ/2008) O emprego 
das formas verbais "cheguemos", ''desapareçam" e "mantenham" indica a 
expressão de ações hipotéticas; mas o desenvolvimento do texto permite, 
coerentemente, considerá-las assertivas, e sem que se prejudique a corre
ção gramatical, em seus lugares, é possível empregar as formas chegamos, 
desaparecem e mantêm, respectivamente. 
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In: Veja, 28/5/2008, com adaptações) 
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25. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TST/2008) A opção 
pelo emprego das formas verbais "tem mudado" e "está mudando" indica 
que a argumentação do texto mostra as mudanças do "trabalho" como 
durativas, estendidas no tempo. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ OOME:NTÁRIOS 

Certo- As formas tem mudado (muda) e está mudando (muda) são for
mas verbais que dãc sentido de continuidade: equivalem a presente do 
indicativo, hábito, ou seja, são ações durativas. 

Dica -Ação durativa - "O gerúndio exprime uma ação em curso ou 
simultânea, ou a ideia de progressão indefinida. Sua combinação com ver
bos auxiliares define uma ação durativa, cuja significação é determinada 
pelo auxiliar. A frase ''Estou almoçando" indica que estou executando a 
ação durativa de almcçar neste exato e rigoroso momento, por exemplo. 
Já a expressão "A vida foi passando" denota uma ação durativa realizada 
progressivamente. (Fonte: http://pt.wikipedia.org) 

®TRECHO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO. 

( .. .) Embora não se possa falar de supressão da trabalho assa
lariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, 
tendo em vista que o trabalho humano tende a tornar-se cada vez 
menos necessário para o funcionamento do sistema produtivo. 

{Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabe
tização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n!? 11, juf/dez, 2000, 
com adaptações). 

26. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TST/2008) Caso se 
substituísse "Embora'' por Apesar de, a ideia de concessão atribuída a essa 
oração seria mantida, assim como a correção gramatical do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado. 

Nota da autora: Questão de período verbo e período composto. 

Manteria a ideia de concessão, mas não a correção gramatical: Apesar 
de não se poder falar. O tempo verbal deve ser alterado. 
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Capítulo 7 

Análise sintática 

No edital: Domínio da estrutura morfossintática do período 

@TRECHO PAHA O ITEM. 

( ... ) Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto constitucional, 
que, desde então, rc·ccbeu a denominação de Constituição Cidadã. 
O art. 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para 
ressaltar que "A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e s2c-eto, com valm igual a todos", deixando trans
parecer que a intenção da Lei Maior é fazer que o povo exerça efeti
vamente o seu direito de participar ela formação da vontade política. 

Fernando Marques Sá. Desaprovação das contas de campa
nha do candidato- avanço da legislação para as eleições de 2014. 
In: Estudos Eleitorais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral. Vol. 9, 
ni! 2, 2014, p. 52-3. Internet: <www.tse.jus.br>(com adaptações). 

01. {Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) A forma 
verbal "deixando transparecer" retoma o sujeito "O art. 14 desse texto". 

~ COMENIÁRIO$ 

Certo- Paralelismo si'ltático: 

O art. 14 desse texto --7 confere 

--7 "deixa" transparecer 

®TRECHO PAHA O ITEM. 

( ... } Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do 
uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e 
dos crimes conexos- geralmente de caráter transnacional- com a cri
minalidade e a violêrcia. Esses fatores ameaçam a soberania nacional 
e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo o governo 
adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, articulan
do-se internamente e com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e oti
mizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvi
mento e a aprovação dos cidadãos. 

Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br> 
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04. (CESPE - Analista Judiciário - Jt\rea Administrativa - STF/2013) O 
termo "se" exerce função de pronome apassivador da forma verbal "des
crevem". 

Errado- A ide ia imediata é de que esteja correto, pois, normalmente, o 
verbo descrever vem seguido de sujeito, mas CESPE é CESPE e é claro que 
não facilitaria tanto. Analise: 

1) ... como se descrevem os processos: aqui, quem descreve, descreve 
algo+ SE (pronome apassivador) =voz passiva sintética e equivale a 
como são descritos os processos (sujeito). 

2) No texto: ... como se descrevem: o verbo está intransitivo e por isso 
não possui sujeito. O se é pronome reflexivo. Eis é A BANCA! 

@TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

(. .. ) Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia 
seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida 
inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas 
como sempre e não caí nenhuma vez. 

Clarice Lispector. Felicidade clandestina. In: Felicidade clan
destina: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações). 

05. (CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Na 
oração "guiava-me a promessa do livro", o pronome "me" exerce a função 
de complemento da forma verbal"guiava". 

Certo- Ordem direta para facilitar: A promessa do livro (sujeito) guia
va-me = verbo transitivo direto (guiava alguém) + complemento verbal 
(0.0. =me). 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DAS IDEIAS E DE ASPECTOS 
LINGUfSTICOS DO TRECHO ABAIXO, JULGUE O ITEM. 

( ... )A segunda concepção está centrada na ideia de que a segu
rança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e cujo des
tinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais inimigo a comba
ter, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina, 
não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas favelas como 
domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independen
temente de classe, etnia e orientação sexual, não só se atendo aos 
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A justiça nunca se põe como um problema isolado: o verbo pôr é 
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. A justiça sempre é 
achada em essencial correlação com outros da mais diversa natu
reza. O se é pronome apassivador e a justiça, sujeito paciente. 

Note que há paralelismo (frases que apresentam estruturas gramati-
cais idênticas) na estrutura sintática: 

a justiça nunca se põe como um problema isolado, 

(a justiça) sempre se acha em essencial correlação com outros da 
mais diversa natureza ... 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... )A regra da igualdade não consist~_senão em quinhoar desi
gualmente aos desiguais na medida em ~e 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 loucura. Tratar com desigualdade a iguais, 
ou a desiguais ce-m igualdade, seria desigualdade flagrante e não 
igualdade real. ( ... ) 

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

08. (CESPE- Analista do MPU/2013) A oração "quinhoar desigualmente 
aos desiguais na medida em que se desigualam" exerce a função de com
plemento indireto da forma verbal "consiste". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COflllENIÁRIOS 

Certo. 

O verbo consistir é transitivo indireto (consiste em algo). 

Como há verbo posterior, há uma oração. Lembre-se: o número de 
oração é exatamente igual ao número de verbo. 

Classificando a oração: A regra da igualdade não consiste senão 
nisto. Encaixei o pronome demonstrativo catafórico =oração subor
dinada substantiva. 
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®TRECHOS DO TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE CONSTITUI 

A LETRA DE UMA MÚSICA, PARA O PRÓXIMO ITEM. 

Quem pode escapar ileso 

Do medo e do desatino 

Quem viu o pavio aceso do destino? 

73 

10. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) Os termos "Do medo", "do 
desatino" e "do destino" exercem a mesma função sintática. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - do medo e do destino são complementos verbais do verbo 
escapar (transitivo indireto = escapa de algo) e possuem função de objeto 
indireto. Do destino relaciona-se ao substantivo pavio. Ordem direta: quem 
viu o pavio do destino aceso- aposto especificativo, pois não possui pon
tuação. 

11. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O sujeito da forma verbal "viu", 
em "Quem viu o pavio aceso do destino?", é indeterminado, pois não se 
revela, no texto, quem pratica a ação de ver. 

( ) Certo ( ) Errado 

'',, ~;;(<qMgNTÁ:.RI.O$ .. 

Errado - Façamos a pergunta ao verbo para descobrirmos o sujeito: 
quem viu o pavio? A resposta é: quem. Embora pareça muito estranho, é o 
correto. Outro exemplo clássico de concurso: Quem saiu? Sujeito: Quem. 

@)ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGU[STICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de um apelo 
feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para que 
seja extinta a prática de esconder os nomes de investigados em 
inquéritos criminais na mais alta corte do país. Ele defende que o 
STF deve livrar-se do costume de manter identidades em segredo, 
ou estará contrariando todos os esforços em busca de maior 
transparência. Enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a 
mudança, mesmo que alguns dos integrantes do Supremo defen
dam a manutenção do procedimento adotado em 2010. ( ... ) (Zero 
Hora, 8/4/2013. 
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um exemplo de atuação estratégica das escolas de governo. Revista 
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14. (CESPE/Unb- TCE/RO- Auditor de Controle Externo/2013) Nas expres
sões "Respeitam-se" e "alinhando-se", o pronome "se" foi empregado para 
indicar a indeterminação do sujeito das respectivas formas verbais. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COM.ENTÁRIOS 

Errado- Se há SE acompanhado de verbo, deve-se verificar a predica
ção verbal: 

Respeitam-se as características = quem respeita, respeita algo (verbo 
transitivo direto). Trata-se de voz passiva sintética. O se é pronome apas
sivador e o termo as características possui função de sujeito. Transpondo 
para a voz passiva analítica: as características particulares da administra
ção pública são respeitadas. Sem analisar o segundo verbo já descobrimos 
que o item está incorreto. Fácil assim. 

@TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

{ .. .) Eis aí o fundamento primeiro das politicas em favor de 
quaisquer minorias. No que toca às pessoas com deficiência, é pos
sível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente excludente 
gue orientava as ações governamentais tem sido substituido por 
programas de efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos 
do próprio destino, e não mais meros beneficiários de políticas de 
assistência social. ( .. .) 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspe
ção do Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mer
cado de trabalho. 2!! ed., Brasília, 2007. Internet: <IJVWW.dominio
pub/ico.gov.br> (com adaptações). 

15. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) A inserção de vír
gulas imediatamente antes e depois da oração "que orientava as ações 
governamentais" manteria a correção gramatical, mas alteraria o sentido 
do período. 

( ) Certo ( ) Errado 
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cio do século XX, que assistimos à dominação política e econômica 
de países considerados economicamente subdesenvolvidos ~ 
grandes potências da Europa. (. . .) 

Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas 
e independentistas que vinham se firmando desde o período entre
-guerras ganharam força tanto na África quanto na Ásia. ( .. .) 

Internet: <http://acervo.estadao.com.br> (com adaptações). 

77 

17. (CESPE - Delegado de Polícia - Al/ 2012) O trecho "os movimentos 
nacionalistas e independentistas" exerce a função de sujeito da locução 
verbal"vinham-se firmando". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Que delícia de banca! Tem pegadinha, pois há oração subor
dinada adjetiva (pronome relativo). O pronome que retoma os movimen
tos nacionalistas e independentistas e está mais próximo do verbo, con
corda? Assim sendo, o sujeito de "vinham-se firmando" é o que, enquanto 
o sujeito de "ganharam" são os movimentos. 

Em caso de dúvida, desmembre as orações: 

1) Oração principal (sem pronome relativo): os movimentos naciona
listas e independentistas ganharam força tanto na África quanto na 
Ásia. 

2) Oração subordinada adjetiva restritiva (sem pontuação): que 
vinham se firmando desde o período entre-guerras. 

18. (CESPE - Delegado de Polícia - Al/ 2012) O termo "pelas grandes 
potências da Europa" exerce a função de agente da passiva da oração cujo 
núcleo é "subdesenvolvidos". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Para haver agente da passiva, a oração, obrigatoriamente, 
deve estar na voz passiva e isso não ocorre: (nós) assistimos à dominação 
política e econômica de países considerados economicamente subdesen
volvidos pelas grandes potências da Europa = voz ativa. 

Nós: sujeito elíptico; 

assistimos: verbo transitivo indireto (a algo); 
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da mentalmente, à forma de atuação predominantemente violenta 
e arbitrária da polícia, permanecendo como desafio à sociedade 
contemporânea brasileira. Salvo raríssimas exceções, as propos
tas para reformulação da formação profissional da polícia no país 
não incorporaram o debate sobre o modelo profissional a ser ado
tado pela polícia e as metodologias práticas de intervenção para a 
realização das tarefas cotidianas que envolvem a manutenção da 
ordem e da segurança públicas. ( 

Paula Poncioni. O modelo policial profissional e a formação 
profissional do futuro policial nas academias de polícia do estado 
do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vol_ 20, n!! 3. Brasília, 
set.-dez./2005. Internet: <www.scielo.br>, com adaptações). 

79 

20. (CESPE-Delegado de Polícia- ES/ 2011) As formas verbais "incorpora
ram" e "envolvem" apresentam, respectivamente, complementação direta 
e complementação indireta. 

( ) Certo ( ) Errado 

SA C.O/VIENTÁRIOS 

Errado- Os dois verbos exigem complementações diretas. 

As propostas não incorporaram o debate. 

sujeito V.T.D. objeto direto 

As tarefas cotidianas envolvem a manutenção. 

sujeito V.T.D. objeto direto 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do tre
cho, julgue o seguinte item. 

( ... )Além disso, cada urna das ideologias em que se fundamentam essas 
teorias políticas e econômicas constitui urna visão dos fenômenos sociais e 
individuais que pretende firmar-se em uma descrição verdadeira da natu
reza biológica, psicológica ou espiritual do humano. (Humberto Maturana. 
Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade, Miriam Graciano 
(Trad.J, Belo Horizonte: UFMG, 2002, p, 195, com adaptações). 

21. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) Em "firmar-se" (último 
período), o pronome indica que o sujeito do verbo é considerado de modo 
genérico, como indeterminado, porque a "descrição verdadeira" (último 
período) constitui parte de uma teoria política e econômica. 

( ) Certo ( ) Errado 
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(Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. 
In: Filosofia, ano V, n, 48, p, 46-8, com adaptações). 

23. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010) A repetição da preposição 
de em "do acréscimo", "de bens materiais" e "de coisas" indica que esses 
termos são empregados, no texto, como complementos de "cultura", vocá
bulo que tem como primeiro complemento "do excesso". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Há paralelismos em cultura: do acesso e do acréscimo. Outro 
em quantitativo: de bens materiais e de coisas. Assim, não são todos os 
termos complementos de cultura. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DOS TRECHOS, JULGUE OS ITENS A SEGUIR. 

A desigualdade e a sustentabilidade estão diretamente ligadas 
aos desequilíbrios na inclusão das pessoas nos processos produti
vos.( ... ) 

No âmbito global, esse é um problema que atinge quase dois 
terços da população mundial a quem se trava o ~ ao finan
ciamento, às tecnologias, ao direito de cada um ganhar o pão da 
sua família. 

(fgnacy Sachs, Cai/os Lopes e Ladis/au Dowbor. Crises e opor
tunidades em tempos de mudança. Jan./2010. Internet: <http:// 
dowbor.org>, com adaptações). 

24. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
O uso da preposição "a" antes do pronome "quem" é exigência da relação 
entre o verbo travar e a expressão "dois terços da população mundial"; 
mas o uso da mesma preposição antes das palavras "financiamento", "tec
nologias" e "direito" é exigência da palavra "acesso" (final do trecho). 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Trava-se o acesso a dois terços da população= a quem; trava 
o acesso ao financiamento; trava o acesso às tecnologias; ter acesso ao 
direito de. As palavras financiamento, tecnologia e direito, no texto, exer
cem a função de complemento nominal do substantivo acesso. 
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{Entrevista de Bernardo Kliksberg a CartaCapital, 12/5/2010, 
com adaptações). 
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27. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
Mantêm-se a coerência e a correção gramatical do texto ao se retirar a 
preposição do termo "a todos". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ GOJVIENTÁR/0$ 

Certo -Inclui todos ou a todos. O verbo incluir é transitivo direto, por
tanto, a preposição "a" pode ser excluída. Trata-se de um objeto direto 
preposicionado. 

Dica -Quando ficar em dúvida se a preposição pode ou não ser reti
rada, coloque o pronome de tratamento você (se se referir à pessoa): inclui 
você ou incluí a você: Inclui você. A preposição pode ser retirada e vem 
posposta a um verbo transitivo direto. 

Outro exemplo: Bebeu da água= bebeu a água (bebeu algo). 
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Capítulo 2 

Período composto 

No edital: Substituição e repetição, de conectares; relações de coorde
nação entre orações e entre termos da oração; relações de subordinação 
entre orações e entre termos da oração 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( .. .) São questões que a justiça trabalhista está aprendendo a 
contemporizar, já que influenciam a convivência no ambiente de 
trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador. ( .. .) 

Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. 
Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações). 

01. {CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) O 
conectivo "já que" inicia oração que apresenta a conclusão da ideia apre
sentada na oração imediatamente anterior. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Por influenciarem a convivência, porque influenciam a convi
vência, são questões que a justiça trabalhista está aprendendo a contem
porizar= causa. 

Dica: conjunções causais mais exigidas em provas: porque, posto que, 
visto que, uma vez que, por isso que, porquanto, como (equivalente a "por
que"). 

@TRECHO PARA O ITEM. 

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do estado bra
sileiro e da democracia. A sua história é marcada por processos~ 
culminaram na sua formalização institucional e na ampliação de 
sua área de atuação.( .. .) 

Internet: <www.meu.mp.br> (com adaptações). 
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04. (CESPE- Técnico- MPU/2013) A conjunção "se" tem valor condicional 
na oração em que está inserida. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Sempre que se equivaler a caso, indicará condição. Faça a subs
tituição: se esse não fosse o ... =caso esse não fosse ... 

Exemplo: Se estudar mais, terá chance de ser aprovado = Caso estude 
mais, terá chance de ser aprovado. 

@TRECHO PARA A QUESTÃO. 

Levei anos pa:a aprender; e só fui aprender nos anos da ditadura, 
~ter medo não é apenas tremer de medo ou baixar a cabeça- obe· 
diente e resignado -, ou dizer "sim" quando quiséramos dizer "não". 
Há outro medo, muito mais profundo, que disfarça e não mostra o 
medo que tem, exatamente porque teme tanto que tem medo de 
aparentar medo. É o medo que engendra a omissão, o não importar· 
-se com o que ocorra, ou o não assumir-se em nada. É um medo-fuga. 
E é, talvez, o único medo essencialmente perigoso, porque, estando 
próximo à covardia, nos torna cínicos e, como tal, nos destroça. 

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: 
Globo, 1999, p. 169. 

05. (CESPE - Técnico Judiciário Área Administrativa - STF/2013} O 
termo "que" introduz oração que complementa de forma direta o sentido 
do verbo "aprender". 

~ COMENTÁRIO$ 

Certo- Nos anos da ditadura é adjunto adverbial de tempo. Na ordem 
direta: só fui aprender (isto) que ter medo não é apenas tremer de medo 
ou baixar a cabeça= quem aprende, aprende algo (verbo transitivo direto): 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 

@TRECHO PARA A QUESTÃO. 

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém escolhe ter 
havido o saque de Traia; com efeito, a deliberação não se refere ao 
passado, mas ao futuro e ao contingente, pois o passado não pode não 
ter sido. A gatão está certo ao escrever: "Pois há uma única coisa de que 
o próprio Deus está privado: fazer que o que foi não tenha sido". ( .. .) 

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Edi
tora Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 {com adaptações). 
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04. (CESPE- Técnico- MPU/2013) A conjunção "se" tem valor condicional 
na oração em que está inserida. 

( ) Certo ( ) Errado 
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tituição: se esse não fosse o ... =caso esse não fosse ... 
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@TRECHO PARA A QUESTÃO. 
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próximo à covardia, nos torna cínicos e, como tal, nos destroça. 

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: 
Globo, 1999, p. 169. 

05. (CESPE - Técnico Judiciário Área Administrativa - STF/2013} O 
termo "que" introduz oração que complementa de forma direta o sentido 
do verbo "aprender". 

~ COMENTÁRIO$ 

Certo- Nos anos da ditadura é adjunto adverbial de tempo. Na ordem 
direta: só fui aprender (isto) que ter medo não é apenas tremer de medo 
ou baixar a cabeça= quem aprende, aprende algo (verbo transitivo direto): 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 
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passado, mas ao futuro e ao contingente, pois o passado não pode não 
ter sido. A gatão está certo ao escrever: "Pois há uma única coisa de que 
o próprio Deus está privado: fazer que o que foi não tenha sido". ( .. .) 

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Edi
tora Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 {com adaptações). 
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®TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

(. . .)Ao todo, 82% das vítimas {32 pessoas) estavam sozinhas no 
momento da abordagem dos bandidos, eor isso as forças de segu
rança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre 
os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar 
dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de resi
dências, centros comerciais e outros focais. 

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos pri
meiros oito meses deste ano. Rl, 6/9/2013, Internet: <http://noti
cias.r7.com>(com adaptações). 
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08. {CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O trecho "por isso as forças de segu
rança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados" expressa uma 
ideia de conclusão e poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido 
do texto, ser iniciado pelo termo porquanto em vez da expressão "por isso". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ CO/IIIEI'JTÁRIOS 

Errado- O termo porquanto pode explicar, além de concluir, tornando 
o sentido distinto do que possui no período. 

®TRECHO PARA OS PRÓXIMOS ITENS. 

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu pai tinha 
quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro com a idade, 
assim como mudam de pele e de voz, e quando você fala da infân
cia, é possível ~ associe a figura do seu pai com a figura do seu 
pai como é hoje. Então, quando me lembro dele me trazendo um 
triciclo de presente, ou mostrando como funcionava uma máquina 
de costura, ou pedindo que eu lesse algumas palavras escritas no 
jornal, ou conversando comigo sobre as coisas que se conversam 
com uma criança de três anos, sete anos, treze anos, quando me 
lembro de tudo isso, a imagem dele é~~ tenho hoje, os cabelos, 
o rosto, meu pai bem mais magro e curvado e cansado do ~ em 
fotografias antigas que não vi mais que cinco vezes na vida. (. . .) 

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações). 

09. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- STF/2013) No tre
cho "é possível que associe a figura do seu pai com a figura do seu pai como 
é hoje", o conectivo "que" inicia oração que complementa o sentido do 
adjetivo "possível". 
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~ COMEN"íÁR/0$ 

Errado: 

... o que faz que as atenções se concentrem= o que faz que as aten
ções sejam concentradas: verbo transitivo direto+ se= voz passiva 
e o se é pronome apassivador. 

Se a intenção é mesmo reduzir as margens para desvios de dinheiro 
= caso a intenção seja mesmo reduzir. Sempre que o se puder ser 
substituído por caso, indicará condição de alguma coisa, ou seja, é 
uma conjunção subordinada condicional. 

---------------------------------------------------------------------------------
@TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e 
estudantes universitários de todas as regiões do Brasil, por exemplo, são 
beneficiados por um dos projetos da 510: as Redes Culturais. Essas redes 
abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas 
manifestações de cunho artístico. (Identidade e diversidade. Internet: 
<www.brasil.gov.br/sobre/cultura>, com adaptações). 

12. (CESPE- Investigador de Polícia- BA/2013) No período "Essas redes 
abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas 
manifestações de cunho artístico.", duas orações expressam finalidades 
das "Redes Culturais". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Essas redes abrangem associações e grupos culturais para quê? 
Para divulgar (uma oração final) e (para) preservar (outra oração final). 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... )Nós também temos um hardware e um software. O hardware 
são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sis
tema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 
que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computa
dores, ficam, na memória, símbolos, entidades levíssimas, "espiritu
ais", sendo o programa mais importante a linguagem. (. .. ) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papi
rus, 1996 (com adaptações). 
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rus, 1996 (com adaptações). 
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14. (CESPE - Analista - MPU/2013) No período iniciado pelo conectar 
"Mas", o autor argumenta, por meio de uma relação sintática não só de 
oposição, mas também de causa e efeito, que a lógica em que se baseia a 
receita torna inócuo um dos efeitos de seu uso, não se abstendo o autor, 
entretanto, de apresentar, no último período, o que, no contexto, corres
penderia ao efeito colateral do uso contínuo da receita. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - 1. Você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas não per
ceberá o quão banal ela é. = oposição; 2. Você cultivou a insensibilidade 
(causaL você não perceberá o quão banal a vida é (consequência/efeito). 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( .. .} Um computador pode enlouquecer por defeitos no har
dware ou no software. Nós também. Quando o nosso hardware 
fica louco, são chamados psiquiatras e neurologistas, gue virão, 
com suas poções químicas e bisturis, consertar o gue se estragou. 
Entretanto, quando o problema está no software, poções e bisturis 
não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, 
porque o software é feito de símbolos, e somente símbolos podem 
entrar nele. Assim, para se lidar com o software, há que se fazer usa 
dos símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software 
humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas 
são palavras, e podem ser de poetas, humoristas, palhaços, escrito
res, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. ( .. .) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papi
rus, 1996 (com adaptações). 

15. (CESPE- Analista- MPU/2013) O trecho "que virão, com suas poções 
químicas e bisturis, consertar o que se estragou" especifica o instrumental 
utilizado no tratamento e, portanto, restringe as categorias de profissio
nais que devem prestar assistência às pessoas cujo hardware ficou louco. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Não restringe as categorias de profissionais pelo simples fato 
de ter sido utilizado sinal de pontuação e haver pronome relativo. Ocorre 
explicação e não restrição. Temos uma oração (possui verbo) subordinada 
adjetiva (pronome relativo) explicativa (possui pontuação). 
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A locução "não obstante" faz parte das conjunções com valor adversa
tivo ou concessivo e tem o mesmo sentido de "mas", "porém", "todavia", 
"entretanto", etc. A sua ident.ficação muitas vezes é feita de acordo com o 
contexto em que a locução é utilizada. 

"lnobstante" tem o mesrro significado de "não obstante". É um termo 
muito usado em textos jurídicos.* 

*Fonte: http://www.significados.eom.br/ 

---------------------------------------------------------------------------------
@TRECHO PARA O ITEM. 

---------------------------------------------------------------------------------
( ... ) A primeira concebe a missão institucional das polícias em 

termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos, 
que são convertidos em nimigos internos.( ... ) 

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Cons
tituição Federal de 1988: conceituação constitucionalmente ade
quada, competências federativas e órgãos de execução das políti
cas. Internet: <www.oab.org.br>(com adaptações). 

17. (CESPE- Delegado de Polícia - BA/2013) O emprego da vírgula logo 
após "criminosos" justifica-sE por isolar oração de caráter explicativo. 

( ) Certo ( ) Errado 

···~>diJii(Jf;:NTÁRH9S•· 
Certo - Há pronome relativo, pois o que pode ser substituído por os 

quais. A oração é adjetiva; possui pontuação: é explicativa. 

Fixando: 

adjetiva (pronome relativo) explicativa =com pontuação; 

adjetiva (pronome relativo) restritiva = sem pontuação. 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUfSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores 
para cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, 
de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais crí
tica do que o Brasil, estgo, 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 correto dizer que há nações proporcionalmente com menos 
promotores gue o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 
Público brasileiro são mJito mais extensas do que as dos Ministé
rios Públicos desses países. (Maria Tereza Sadek. A construção de 
um novo Ministério Público resolutivo. Internet: https://aplicacao. 
mp.mg.gov.br, com adar:;tações). 
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( ... ) 

®ATENÇÃO! JULGUE O ITEM RELATIVO A I DElAS E 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO TRECHO. 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos paí
ses 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 possibili
dade de acesso a empregos capazes de garantir uma vida digna para 
si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente relacio
nada 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 grupos discriminados de superar situações 
de pobreza. ( ... )(Internet: www.oit.org.br, com adaptações). 
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20. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) Sem 

prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto, o período- "A 

pobreza está diretamente relacionada ( ... )"-poderia ser introduzido, feita 

a devida adaptação de maiúscula e minúscula, da seguinte forma: Não obs

tante, a pobreza está diretamente relacionada{ ... ) 

{ ) Certo ( ) Errado 

~ CO./IIIENTÁRIOS 

Errado- Ao inserir não obstante, o período passa a ter ideia de oposi

ção, ou seja, ocorre prejuízo para a coerência {sentido). 

®COM RELAÇÃO ÀS !DElAS E ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 
DO TRECHO, JULGUE OS PRÓXIMOS ITENS. 

A discriminação, como um componente indissociável do rela
cionamento entre os seres humanos, reveste-se inegavelmente 
de uma roupagem competitiva. Afinal, discriminar nada mais é do 
que tentar reduzir as perspectivas de uns em benefício de outros. 
Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os meca
nismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla é a cli
vagem entre discriminador e discriminado. Dessa lógica resulta, 
inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol da concretização 
da igualdade se contraponham os interesses de outros na manu
tenção do status quo. ( ... ) (Joaquim Barbosa B. Gomes. As ações 
afirmativas e os processos de promoção da igualdade efetiva. In: 
AJUFE (Org.). Seminário internacional: as minorias e o direito. 12 
ed. 2003, p. 91-2, com adaptações). 
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( ... ) 
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20. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) Sem 
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Capítulo 2- Período composto 99 

visto disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações esta
tais que compensassem tais desigualdades, municiando os desvalidos com 
direitos implantados e construídos de forma coletiva em prol do saúde, da 
educação, da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura paro todos.(. . .) 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do 
Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de traba
lho. 2!! ed., Brasília, 2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com 
adaptações). 

23. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013} Dada a relação de 
concessão estabelecida entre as duas primeiras orações do trecho, a pala
vra "Embora" poderia, sem prejuízo do sentido ou da correção gramatical 
do texto, ser substituída por Conquanto. 

{ ) Certo { ) Errado 

~ CCttJiENT:.A_RIOS 

Certo- A conjunçêío embora equivale à {conjunção) conquanto e indi
cam concessão, ideias opostas. 

Conjunções concessivas mais usadas em provas: embora, conquanto e 
as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, 
apesar de que. 

·:~TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa 
tenham possibilitado a consolidação da concepção de cidadania, 
elas não foram suficientes para que essa condição se verificasse 
na prática. A mera declaração formal das liberdades nos docu
mentos e nas legislações esboroava diante da inexorável exclusão 
econômica da maioria da população. Em vista disso, já no século 
XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que com
pensassem tais desigualdades, municiando os desvalidos com 
direitos implantados e construídos de forma coletiva em prol da 
saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do lazer e da cul
tura para todos. 

No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial 
que a afirmação da cidadania se completou, haja vista que só então 
se percebeu a necessidade de se valorizar a vontade da maioria, 
respeitando-se, sobretudo, as minorias, em suas necessidades e 
peculiaridades. Em outras palavras, verificou-se claramente que a 
maioria pode se.r opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao 
poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como esse não se 
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larmente no território da Indochina. Embora o Leste Asiático tenha 
se mantido independente, a China (com a Primeira Guerra do Ópio, 
de 1839 a 1842) e o Japão (com a amr=aça naval do Comodoro Perry, 
em 1854) foram obrigados a abrir seus portos aos europeus, dan
do-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 fran
cesa, e a Core ia havia sido anexada pelo Japão em 1910- país que, 
a partir dos anos 30 do século XX, aumentou consideravelmente 
seu poder sobre o continente. ( ... ) 

(Internet: http:jjacervo.estadao.com.br, com adaptações). 
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25. (CESPE- Delegado de Polícia - AL/ 2012) A conjunção "Embora", em 
"Embora o Leste Asiático tenha se mantido independente", poderia ser 
corretamente substituída por Apesar de, feitas as devidas alterações na 
forma verbal "tenha". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ G-OfVIéNTÁR/0$ 

Certo- Sim, embora e apesar de indicam concessão, ou ideias opostas. 
Fazendo a alteração do verbo, torna-se, também, correta. 

@ATENÇÃO! JULGUE O SEGUINTE ITEM, A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DAS IDEIAS DO TRECHO. 

Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século 111 a.C., a 
biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe perfeita ~ 
discussão sobre a materialidade da comunicação. As escavações 
para a localização da biblioteca,( ... ) 

( ... ) eles, na verdade, procuravam uma biblioteca estruturada 
para colecionar livros e não rolos. {...)(In: João C. de C. Rocha (Org.). 
Interseções: a materialidade do comunicação. Rio de Janeiro: 
/mago; EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15, com adaptações) 

26. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STJ/2012) A preposi
ção "para", em "para a discussão" e em "para colecionar livros" introduz 
expressão que exprime finalidade. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Em ambos os casos "para" exprime para "qual finalidade". 
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@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a ban
cos e carros-fortes no Brasil. Tais episódios põem em risco a vida de clientes, 
agentes de segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro é relativamente 
pequeno para as instituições. Para os bancos, a maior ameaça está embu
tida nos serviços prestados pela Internet ou por outros meios eletrônicos. 
(. . .}(André Vargas. Assalto.com.br, In: Veja, 24/11/2010, com adaptações). 

29. (CESPE- Delegado de Polícia- ES/ 2011) A conjunção "mas" poderia 
ser substituída, no texto, sem afetar o sentido ou a correção gramatical 
deste, por todavia ou por entretanto. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COMENTÁRIO$ 

Certo - A conjunção mas é coordenada adversativa, como todavia e 

entretanto. 

Dica- Conjunções coordenadas 

1) Aditivas: e, nem(= e não), não só ... mas também, não só ... como tam
bém, bem como, não só ... mas ainda. 

2) Adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, 

não obstante. 

3) Alternativas: ou, ou ... ou, ora, já ... já, quer ... quer, seja ... seja, talvez ... 

talvez. 

4) Conclusivas: logo, pois (logo), portanto, por conseguinte, por isso, 

assim. 

5) Explicativas: que, porque, pois (porqueL porquanto. 

30. {CESPE- Analista Processual- MPU/2010) Considerando a organiza
ção das ideias e estruturas linguísticas do trecho, julgue o seguinte item. 

(. . .) Pode-se dizer que o caminho da inovação é um percurso de difícil 
travessia para a maioria das instituições. Inovar significa transformar os 
pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e 
lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços 
e também permite avanços importantes para toda a sociedade. ( .. .) (Luís 
Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo 
cientifico e cultural da Universidade de Brasília, novembro e dezembro 
de 2009, p, 37, com adaptações). 
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Assim, o drama da desigualdade não constitui apenas um pro
blema de distribuição mais justa da renda e da riqueza: envolve a inclu
são produtiva digna da maioria da populaç;ão desempregada, subem
pregada, ou encurralada nos diverso,; tipos de atividades informais. 
Um PIB que cresce~ não inclui as populações não é sustentável. 

No âmbito global, esse é um problema que atinge quase dois terços 
da população mundial a quem se tmva o acesso ao financiamento, às 
tecnologias, ao direito de cada um ganhar o pão da sua família. 

{lgnacy Sachs, Cai/os Lopes e Ladislau Dowbor. Crises e opor
tunidades em tempos de mudança. Jan/2010. Internet: <http:jj 
dowbor.org>, com adaptações). 
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32. (CESPE- Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
O período sintático que inicia o segundo parágrafo apresenta a ideia que 
resume a argumentação desenvolvida no texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vOME::NíÁRIO$ 

Certo- A dica está no início do pedodo. A conjunção assim indica conclu
são, ou seja, resume a argumentação desenvolvida anteriormente. Conjun
ções conclusivas: sendo assim, portanto, todavia, desta forma, diante disso. 
Desta forma, o período resume a argumentação desenvolvida no texto. 

33. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
No trecho "da renda e da riqueza: envolve" a função do sinal de dois-pon
tos corresponde à função de um conectivo explicativo; por isso, preser
vam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se reescrever esse 
trecho do seguinte modo: da renda e da riqueza, pois envolve. 

( ) Certo ( ) Errado 

·~ vOME::NíÁR/0$ 

Certo- Os dois pontos equivalem ao conectivo explicativo pois e apre
sentam a oração explicativa "envolve a inclusão produtiva digna da maioria 
da população desempregada, subempregada, ou encurralada nos diversos 
tipos de atividades informais." 

34. {CESPE- Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010) 
No desenvolvimento da argumentação, apesar de enfraquecer a ideia de 
oposição, a substituição de "mas" por e mantém a coerência e a correção 
do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 
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36. (CESPE- Técnico- Área Administrativa- MPU/2010) No trecho "cujo 
desenvolvimento econômico ( ... ) expansão", identifica-se relação de causa 
e consequência entre a construção sintática destacada com travessão e a 
oração que a antecede. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Ainda que equivale a mesmo que, embora, ou seja, indica con
cessão, ideias opostas. Para indicar causa e consequência teria que caber a 
conjunção de modo que e caberia, também, a pergunta por quê? 

@ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e trafi
cantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade 
são o cerne do problema criminal. Mas os danos que tais criminosos 
causam são minúsculos quando comparados com os de crimino
sos respeitáveis, que vestem colarinho branco e trabalham para as 
organizações mais poderosas. ( ... ) (James William Coleman, A elite 
do crime, 5,!! ed. São Paulo: Manole, 2005, p. 1, com adaptações). 

37. (CESPE - Técnico - Área Administrativa - MPU/2010) Sem prejuízo 
para a coerência textual e a correção gramatical, o trecho "Mas os danos(. .. ) 
minúsculos), que inicia o segundo período do texto, poderia ser substituído 
por: Embora os danos causados por esses criminosos sejam ínfimos (. .. ) 

( ) Certo ( } Errado 

Errado - Mas é uma conjunção coordenada adversativa e embora é 
conjunção subordinada concessiva. Como as orações são independentes 
sintaticamente, não se pode substituir por conjunção subordinada (liga 
orações dependentes sintaticamente}. 

38. {CESPE -Técnico - Área Administrativa - MPU/ 2010} A respeito da 
organização das estruturas linguísticas e das ide ias do trecho, julgue o item 

a seguir. 

Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que 
eossam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do pro
blema criminal. ( ... ) (James William Co!eman, A elite do crime, 5,º ed. São 
Paulo: Mano/e, 2005, p. 1, com adaptações). 
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LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 
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cantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade 
são o cerne do problema criminal. Mas os danos que tais criminosos 
causam são minúsculos quando comparados com os de crimino
sos respeitáveis, que vestem colarinho branco e trabalham para as 
organizações mais poderosas. ( ... ) (James William Coleman, A elite 
do crime, 5,!! ed. São Paulo: Manole, 2005, p. 1, com adaptações). 

37. (CESPE - Técnico - Área Administrativa - MPU/2010) Sem prejuízo 
para a coerência textual e a correção gramatical, o trecho "Mas os danos(. .. ) 
minúsculos), que inicia o segundo período do texto, poderia ser substituído 
por: Embora os danos causados por esses criminosos sejam ínfimos (. .. ) 

( ) Certo ( } Errado 

Errado - Mas é uma conjunção coordenada adversativa e embora é 
conjunção subordinada concessiva. Como as orações são independentes 
sintaticamente, não se pode substituir por conjunção subordinada (liga 
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38. {CESPE -Técnico - Área Administrativa - MPU/ 2010} A respeito da 
organização das estruturas linguísticas e das ide ias do trecho, julgue o item 

a seguir. 

Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que 
eossam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do pro
blema criminal. ( ... ) (James William Co!eman, A elite do crime, 5,º ed. São 
Paulo: Mano/e, 2005, p. 1, com adaptações). 
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40. (CESPE- Técnico- Área Administrativa- MPU/ 2010) A respeito da orga
nização das estruturas linguísticas e das ide ias do trecho, julgue o item a seguir. 

( .. .) No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos inade
quada, o país deve priorizar [_Ilvestimentos que expandam a produção e 
contribuam simultaneamente para o aumento de produtividade, como é o 
caso dos gastos com educação. É dessa forma que são criadas boas oportu
nidades de trabalho, geradoras de renda, de maneira sustentável. O Globo, 
Editorial, 12/7/2010, com adaptações). 

A ausência de vírgula logo após o termo "investimentos" permite 
concluir que, segundo o autor do texto, é necessário que, no Brasil, 
sejam priorizados investimentos voltados para a expansão da pro
dução e para o aumento da produtividade. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ CO/IIIENTÁRIOS 

Certo- Por não haver vírgula, entende-se que não se trata de quaisquer 
investimentos, mas sim dos que expandam a produção e contribuam simul
taneamente para o aumento de produtividade. Restringe e não explica. 

@ATENÇÃO! JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE, RELATIVO A 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS DO TRECHO. 

Quando apregoou aos quatro cantos que a tecnologia seria uma 
aliada importante na redução do tempo de trabalho e na ampliação 
dos períodos de lazer, Domenico de Masi conquistou corações e 
mentes. Argumentou que chegara o momento do ócio criativo, o 
tempo em que, na sociedade, se imporiam novos sujeitos, em que a 
indústria e o trabalho perderiam a centralidade. O tempo destinado 
à formação, aos cuidados consigo e à folga prevaleceria claramente 
sobre o tempo destinado ao trabalho. Então, poderíamos trabalhar 
apenas de 3 a 4 horas por dia com a mesma produtividade das 8 
horas habituais e reservar um período maior para o lazer. 

Apesar das boas intenções, o conhecido sociólogo não logrou 
comprovar suas ideias. Pelo contrário. 

41. (UNB/CESPE- TRT 21!! Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) A expressão "Apesar das" introduz ideia de oposição em rela
ção à ideia expressa no período anterior. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- A oposição é em relação à oração posterior (oração principal): 
o conhecido sociólogo não logrou comprovar suas ideias. 
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Capítulo 3 

Concoli ância 

No edital: Concordância verbal e nominal 

®TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Formalmente, a Constituição de 1891 definia como cida
dãos os brasileiros natos e, em regra, os naturalizados. Podiam 
votar os cidadãos com mais de vinte e um anos de idade que tives
sem se alistado conforme determinação legal. Mas o que, exata
mente, significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presi
dente da República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, 
apesar de a República ter abolido o critério censitário e adotado o 
voto direto, a participação popular continuou sendo muito baixa 
em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos 
e das mulheres.( ... ) 

Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda 
Camylla Pereira. Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Bra
sília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 27-8. Internet: <www. 
tse.jus.br>(com adaptações). 

01. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiciária- TRE-G0/2015) O tre
cho "votaram 2,2% da população" poderia, sem prejuízo gramatical ou de 
sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma: 2,2% da população 

votou. 

Certo- 2,2% votaram = o verbo concorda com a porcentagem; 2,2% da 
população votou = o verbo pode concordar com o numeral da porcenta

gem ou com o substantivo. 

---------------------------------------------------------------------------------
®TRECHO PARA O ITEM. 

---------------------------------------------------------------------------------
Empresas reclamam da falta de profissionais qualificados na área de 

tecnologia da informação 
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Errado - Nem é preciso pensar muito, pois o verbo haver, quando 

impessoal (Sentido de existir) deve permanecer no singular. 

Dica: ao se referir tempo decorrido também permanece no singular. 

®TRECHO PARA O ITEM. 

( .. .) No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusi

tano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas as Orde
nações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas de 1603 já 

faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel 
de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Existiam os 
cargos de procurador dos feitos da Coroa (defensor da Coroa) e de 
procurador da Fazenda {defensor do fisco). ( .. .) 

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações). 

04. {CESPE- Técnico- MPUI2013) A correção gramatical e as informações 
originais do texto são mantidas com a substituição do termo "Existiam" por 
Haviam. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vOIVIENíÁRIO$ 

Errado 

Nota da autora: Questão de concordância e análise sintática. 

O verbo haver, quando está no sentido de existir ou quando indica 
tempo decorrido, não admite plural por ser verbo impessoal, ou seja, por 

não possuir sujeito. 

Existiam (intransitivo) os cargos de procurador (sujeito) = Havia (verbo 
transitivo direto) os cargos de procurador (objeto direto): oração sem 
sujeito. 

05. (CESPE -Agente de Polícia - DFI2013) O sentido original do trecho 
seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada caso o tre
cho "Pode ser que haja no mundo I Outra maior ironia" fosse assim rees

crito no plural: Podem ser que hajam no mundo I Outras maiores ironias. 

( ) Certo ( ) Errado 
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07. (CESPE - Técnico Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) Man
tém-se a correção gramatical do período ao se substituir "criaram-se" por 
foram criadas. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Quem cria, cria algo: verbo transitivo direto + se (pronome 
apassivador) =voz passiva sintética. Sujeito: as juntas. Na voz passiva ana
lítica (ser+ particípio)== foram criadas as juntas. 

®TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos e mostras 
culturais e artísticas e apoia a criação de Centros Universitários de 
Cultura e Arte. 

(Identidade e diversidade. Internet: www.brasil.gov.br/sobre/ 
cultura, com adaptações). 

08. (CESPE -Investigador de Polícia- BA/2013) A correção gramatical do 
trecho seria mantida caso as formas verbais "promove" e "apoia" fossem 
flexionadas no plural, para concordar com o termo mais próximo, "dos 
Estudantes". 

( ) Certo ( ) Errado 

~·· cqtJie:w+A~tbs. 

Errado- O núcleo do sujeito é a rede e por isso os verbos devem per
manecer no singular. 

®ATENÇÃO! 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 desfe
cho dos processos, poderiam vir a ser absolvidas ou ter seus casos 
arquivados. Por essa norma, os investigados são identificados ape
nas 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, 8/4/2013}. 
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11. (CESPE- Técnico- Administração- MPU/2013) Prejudica-se a corre
ção gramatical do texto ao se substituir a expressão "Dez anos atrás" por 
Há dez anos. 

( ) Certo { ) Errado 

Errado- O verbo haver refere-se a tempo decorrido, a passado. Correta 
substituição desde que não se repita o advérbio atrás, pois seria pleonasmo. 

@TEXTO PARA O ITEM. 

A fim de solucionar o litígio, atos sucessivos e concatenados 
são praticados pelo escrivão. Entre eles, estão os atos de comuni
cação, os quais são indispensáveis para que os sujeitos do processo 
tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do proce
dimento e se habilitem a exercer os direitos que lhes cabem e a 
suportar os ônus gue a lei lhes impõe. 

Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações). 

12. (Cespe- Escrivão de Polícia Federal - DPF/2013) O trecho "os sujei
tos{ ... ) lhes impõe" poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: 

cada um dos sujeitos do processo tome conhecimento dos atos aconteci
dos no correr do procedimento e se habilite a exercer os direitos que lhes 
cabe e a suportar os ônus que a lei lhes impõe. 

~ COMENTÁRIOS 

Errado- Os diretos que lhe cabem { ... )que a lei lhe impõe. 

Justificativa de anulação e de manutenção de gabarito (com base no 
modelo de prova disponível no sítio do CESPE/UnB): não se respeitou a 
concordância verbal e nominal na substituição dos pronomes e verbos da 
última linha do trecho dado. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( .. .)Nós também temos um hardware e um software. O hardware 
são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sis
tema nervoso. O software é constituído por uma série de programas 
que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computa
dores, ficam, na memória, símbolos, entidades levíssimas, "espiritu
ais", sendo o programa mais importante a linguagem. (. . .) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papirus, 
1996 (com adaptações). 
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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 dire
tamente 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 
grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

119 

15. (CESPE- Analista Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) Em "dão 
origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabili
dade e pela criação de barreiras adicionais", o emprego das formas verbais 
no plural justifica-se pela concordância com "as diferentes formas de dis
criminação". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Os verbos concordam com o substantivo fenômenos que é 
retomado pelo pronome relativo que. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DAS I DElAS E DE ASPECTOS 
LINGUÍSTICOS DO TRECHO SEGUINTE, JULGUE O ITEM. 

No Brasil, duas grandes concepções de segurança pública opõem
-se desde a reabertura democrática até o presente: uma centrada na 
ideia de combate, outra, na de prestação de serviço público. A pri
meira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos, 
atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos, que são converti
dos em inimigos internos. A política de segurança é, então, formulada 
como estratégia de guerra, e, na guerra, medidas excepcionais se 
justificam. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de 
segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Esse modelo 
é reminiscente do regime militar e, há décadas, tem sido naturali
zado, não obstante sua incompatibilidade com a ordem constitucio
nal brasileira. Nesses anos, o inimigo interno anterior- o comunista 
-foi substituído pelo traficante, como elemento de justificação do 
recrudescimento das estratégias bélicas de controle social. ( ... ) 

{Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Cons
tituição Federal de 1988: conceituação constitucionalmente ade
quada, competências federativas e órgãos de execução das políti
cas. Internet: <www.oab.org.br, com adaptações). 
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15. (CESPE- Analista Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) Em "dão 
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Forma correta: conjunturas histórico-culturais. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

A beleza do direito transfunde-se no cipoal entrançado do for
malismo. Ao que nele penetrou espanta somente encontrar fórmu
las, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas- tudo amarelo, cor de 
ouro, e nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmo
nia, a equidade- puras ilusões da ótica humana.( ... ) 

(José Bento Monteiro Lobato. Literatura do minarete. São 
Paulo: Globo, 2008, p. 265, adaptado}. 
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18. (CESPE- Analista do MPU/2013) A forma verbal "espanta" flexiona-se 
no singular para concordar com o sujeito oracional "Ao que nele penetrou". 

( ) Certo ( ) Errado 

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"! 

®TRECHO PAR,!\ JULGAR O ITEM. 

( ... ) Outros aspectos sociotécnicos importantes que caracteri
zam a nova governança pública se relacionam aos anseios de maior 
participação e controle social nas ações de governo, que, somados 
ao de liberdade, estabelecem o cerne do milenar conceito de cida
dania (participação no governo) e os valores centrais da democra
cia social do século XXI. 

lnternet:<http:/Jaquarius.mctí.gov.br>(com adaptações). 

19. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) A 
forma verbal "estabelecem" está flexionada no plural porque concorda 
com o termo antecedente "aspectos" 

) Certo ( ) Errado 

Errado - Aspectos sociotécnicos caracterizam a nova governança. O 
que estabelecem o cerne do milenar conceito de cidadania? Os anseios de 
maior participação e controle social =sujeito do verbo estabelecer. 
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Certo- Concordância errada: o predicativo do sujeito deve concordar 

com o sujeito. Há o verbo SER+ artigo feminino singular. Na ordem direta, 

para facilitar: A necessidade de aperfeiçoar a metodologia que obtém esse 
índice foi atestada. 

®TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Por outro lado, cada vez mais, os governos recorrem à socie

dade em busca de parcerias para o desenvolvimento de ações. As 

formas e os mecanismos de desenvolver essas parcerias variam, 

mas essa prática é cada vez mais adotada e, em alguns casos, até 

mesmo institucionalizada, por meio da incorporação de diferentes 

atores sociais na definição e na gestão de políticas públicas. ( ... ) 

Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de capacita

ção de servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas 
da União: um exemplo de atuação estratégica das escolas de 

governo. Revista do TCU, ano 45, n!! 26, jan.-abr./2013. lnterne

t:<http://porta/2.tcu.gov.br> (com adaptações). 

22. (CESPE/Unb - TCE/RO - Auditor de Controle Externo/2013) A forma 
verbal "variam" está empregada no plural para concordar com os nomes 
"formas" e "mecanismos". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - O que variam? As formas e os mecanismos de desenvolver 

essas parcerias= sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito. 

23. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE /ES/2012) A forma verbal "é" 
está flexionada no singular porque concorda com o nome "disputa". 

( ) Certo ( ) Errado 

Alternativa "e": correta- O vocábulo disputa exerce função de adjunto 

adverbial e não de sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito. O que é 
apresentada? A participação dos indígenas é apresentada. 
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Errado- As armas são os computadores. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUfSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE OS ITENS A SEGUIR. 

No Brasil, um exame, ainda que superficial, da questão da segu

rança pública revela que há um crescimento contínuo da crimina
lidade e da violência, principalmente nas regiões metropolitanas e 

nas periferias das grandes cidades do país, e que o sistema judici
ário e, em particular, a polícia têm- se mostrado ineficazes para o 

enfrentamento da questão. 

Especialmente nas áreas urbanas do país, a sensação de medo 
e insegurança tem sido experimentada como grave problema 

público devido à expectativa de que qualquer pessoa pode-setor
nar vítima de crime em qualquer ponto das cidades e em qualquer 

momento de sua vida cotidiana. ( ... ) 

Paula Poncíoni. O modelo policial profissional e a formação 

profissional do futuro policial nas academias de polícia do estado 
do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vol. 20, n2 3. Brasília, set.

-dez./2005. Internet: <www.scielo.br>, com adaptações). 

125 

26. (Delegado de Polícia - ES/ 2011 - CESPE) A substituição da expres

são "um crescimento contínuo" por elevações constantes não exigiria a 
mudança de número do verbo haver- "há"-, mas alteraria o sentido ori

ginal do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - há um crescimento contínuo da criminalidade e do violência 
por há elevações constantes: o verbo haver, por ser impessoal, não admite 
pluralidade. O sentido é alterado, porque crescimento não significa exata

mente elevação. 

27. (Delegado de Polícia- ES/2011- CESPE) Para concordar com os refe
rentes "medo" e "insegurança", a forma verbal "tem" poderia ser flexio

nada no plural: têm. 

( ) Certo ( ) Errado 
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~,C-OMENTÁRIOS.· 

Certo- Coisas é adjunto adnominal de sequência, portanto, admi
tiria a flexão singular consttui que concordaria com seguência (núcleo 

do sujeito). Em caso de dúvda, coloque a oração na ordem direta: Uma 
sequência de coisas constitui ou Uma sequência de coisas constituem. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

O mundo tem gerado excepcionais avanças tecnológicos nas 
últimas décadas e aumentado drasticamente sua capacidade 
de produzir bens e serviços. Ao mesmo tempo, convivemos com 
3 bilhões de pobres, dos quais 1,2 bilhão são extremamente 
pobres. Uma em cada seis pessoas passa fome em um mundo 
que pode fornecer alimentos para uma população maior que a 
atual. A crise econômica mundial agravou esses problemas. (. . .) 
Entrevista de Bernardo Kliksberg a CartaCapital, 12/5/2010, 
com adaptações). 

30. (Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010- CESPE) 

A substituição da flexão de singular em "passa" pela flexão de plural, pas
sam, manteria a correção gramatical do texto, mas colocaria a ênfase em 
"seis pessoas". 

~ COMENTÂTÚOS 

Errado- Neste caso, a ação verbal passa recai sobre o núcleo uma, no 
s ngular, não podendo, portanto, concordar com seis pessóas. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS !DElAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( .. .) Nos países nórdicos, no Canadá e na pequena, mas muito 
ativa eticamente, Costa Rica está comprovado que práticas éticas 
fazem bem à economia, geram maior expectativa de vida e criam 
coesão social. Segundo o economista argentino Kliksberg, o círculo 
perverso da iniquidade só será rompido quando enxergarmos a 
pobreza como uma vio.'ação dos direitos humanos, contra a qual é 
preciso lutar diariamente. 

(Entrevista de Bernardo Kliksberg a CartaCapital, 12/5/2010, 
com adaptações). 
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com adaptações). 



Capítulo 3- Concordância 129 

3) Subjetiva porque é o sujeito da oração principal. 

Sempre que o sujeito for oracional, o verbo deve permanecer no sin
gular. 

Quanto à concordância nominal citada, retirando o verbo, a pesquisa 
passa a exercer função de sujeito e assim manda na concordância. 

Cuidado! Se o substantivo não está seguido de artigo, o adjetivo deve 
ficar no masculino: É necessário pesquisa. Inserindo o artigo feminino, terí
amos: É necessária a pesquisa. 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do 
trecho, julgue o seguinte item. 

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a 
produtividade e a competitividade nos processos gerenciais e nos produtos 
e serviços das organizações. Ou seja, ~ o fermento do crescimento econô
mico e social de um país. ( .. .) (Luís Afonso Bermúdez, O fermento tecnoló
gico. In: Darcy. Revista de jornalismo cientifico e cultural da Universidade 
de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p, 37, com adaptações). 

33. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) A forma verbal "é" 
(segundo período) está flexionada no singular porque, na oração em que 
ocorre, subentende-se "Inovar" (1.1) como sujeito. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Ocorre paralelismo sintático e o verbo investir é o sujeito. 

Inovar é recriar. É o fermento do crescimento econômico. 

®CONSIDERANDO A ORGANIZAÇÃO DAS I DElAS E ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS DO TRECHO, JULGUE O SEGUINTE ITEM. 

( ... }Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em 
diferentes ideologias do humano, enfatizam um aspecto ou outro 
dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interesses 
individuais aos interesses sociafs, ou, ao contrário, afastando o ser 
humano da unidade de sua experiência cotidiana. Além disso, cada 
uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias políticas 
e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individu
ais que pretende firmar-se em uma descrição verdadeira da natu
reza biológica, psicológica ou espiritual do humano. (Humberto 
Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade, 
Miriam Graciano (Trad.J, Belo Horizonte: UFMG, 2002, p, 195, com 
adaptações). 
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35. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010) O uso da forma verbal"se 
trata", no singular, atende às regras de concordância com o termo "um 
corte epistemológico" e seriam mantidas a coerência entre os argumentos 
e a correção gramatical do texto se fosse usado o termo no plural, cortes 
epistemológicos, desde que o verbo fosse flexionado no plural: se tratam. 
ERRADO 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Opa! Verbo transitivo indireto+ se= sujeito indeterminado. A 
expressão de um corte epistemológico possui função de objeto indireto e 
em nada implica se está no singular ou plural. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

(. . .} O movimento da vida passa a ser uma efervescência cons
tante e as mudanças a ocorrer em ritmo quase esquizofrênico, 
determinando os valores fugidios de uma ardem temporal marcada 
pela efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa veloci
dade vertiginosa que marca o processo de constituição da socie
dade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e 
a fluidez das relações interpessoais. (. . .)(Renato Nunes Bittencourt. 
Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n, 48, p, 46-8, 
com adaptações). 

36. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) A forma verbal "surge" 
está flexionada no singular porque estabelece relação de concordância 
com o conjunto das ideias que compõem a oração anterior. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Muito cuidado! Se o verbo está anteposto ao sujeito com
posto, pode concordar apenas com o primeiro núcleo: surge a flexibilidade. 
Estaria gramaticalmente correto também se assim fosse usado: surgem 5! 
flexibilidade do mundo do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. 

---------------------------------------------------------------------------------
®TRECHO PARA A QUESTÃO. 

---------------------------------------------------------------------------------
A declaração, marcadamente humanista e sociopolítica, não 

imaginou o neoliberalismo deste fim de século, com sua "deshisto
ricização" do tempo, com sua despolitização da vida, com seu mes-
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Capítulo 4 
A O 

egenc1a 

No edital: Domínio da estrutura morfossintática do período 

@TRECHO PARA O ITEM. 

----------- -(~.~f O:üe5t~ õ-aê-rei'êv~ iiC:i ã -nã cfi 5C:ü-s5i{õ cfõ5 e'fêii:õ5 -ãCiiier5õ5-a õ--------
uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas 
e dos crimes conexos- geralmente de caráter transnacional-~ 
a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a soberania 
nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo 
o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico de dro
gas, articulando-se internamente e com a sociedade, de forma a 
aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão 
e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos. 

Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br> 

01. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) O emprego da prepo
sição "com", em "com a criminalidade e a violência", deve-se à regência do 
vocábulo "conexos". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vÔMENTÁRIOS 

Errado- É a associação -7 de algo (do tráfico de drogas ilícitas e dos 
crimes conexos) 

-7 com algo (com a criminalidade e a violência), isto é, a preposição 
deve-se à regência do vocábulo "associação". 

@TRECHO PARA O ITEM. 

-----------T~JO.üãfíCiõ-meTemb'roCiomeu_'P_ãFme-prõi6Tn-Ciõ-Cie-mü'dãr-Cie _______ _ 

escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me pergunto se algo pare
cido acontece com ele: se a lembrança que ele tem de mim aos treze 
anos se confunde com a visão que ele tem de mim agora, depois de 
tudo o que ficou sabendo a meu respeito nessas quase três déca
das, um acúmulo de fatos que apagam os tropeços do caminho para 
chegar até aqui, e o que para mim foi um capítulo decisivo da vida, 
a briga que tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode 
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e nas economias ditas avançadas. ( ... ) (Jornal do Brasil, Edito
rial, 1, 77/2010, com adaptações) 

04. (CESPE- Técnico- Área Administrativa- MPU/ 2010) O emprego de 

preposição em "a participarem" é exigido pela regência da forma verbal 
"obriga". 

( ) Certo ( ) Errado 

~ úOMSNTÁR/0$ 

Certo- O verbo é transitivo direto e indireto: obriga alguém (crianças e 
adolescentes) a algo (a participarem). 

®ATENÇÃO! JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE, RELATIVO A 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÃNTICOS DO TRECHO. 

Tal como em seu best-seller A Cabeça do Brasileiro, o autor expõe no 
livro as conclusões de pesquisa realizada em todo o país. A que deu origem 
a O Dedo na Ferida foi realizada no ano passado e revela que, apesar de 
a população estar ciente de que é tributada ao adquirir bens e serviços, 
a maioria desconhece a proporção dos impostos embutidos nos preços 
finais. 

05. (UNB/CESPE- TRT 21!! Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) No trecho "A que deu origem a O Dedo na Ferida foi realizada 
no ano passado", o elemento a recebe a mesma classificação na primeira e 
na segunda ocorrências. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ úOM.E:.NTÁR/0$ 

Errado. 

Nota da autora: Palavra mágica que todo concurseiro ama: sempre que 
o ou a estiver ao lado do pronome relativo que, será classificado como 
pronome demonstrativo. 

Exemplo: Ele foi o que mais estudou a matéria= Ele foi aquele que mais 

estudou a matéria. 

Voltando à questão. A que deu origem: Aquela que deu origem = pro
nome demonstrativo. 

Deu origem a O Dedo na Ferida= deu origem a algo. O substantivo ori
gem pede a preposição a. 
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-um homem livre, ao que tudo indica, descendente de africanos
que causou estranheza às testemunhas, mas o fato de que, nessa 
situação, a anfitriã o tivesse chamado de negro, desqualificando-o, 
desse modo, como hóspede à mesa do casal. ( ... ) (Hebe M. Mat
tos de Castro. Laços de família e direitos no final da escravidão. 
In: História da vida privada no Brasil: Império. Coordenador-geral 
Fernando A. Novais; organizador do volume Luiz Felipe de Alencas
tro. vol. 2. (São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 341-3, com 
adaptações). 

137 

07. (CESPE - Analista Judiciário -Área Judiciária TRE - BA 2010) O seg
mento "apesar de ele ter sido considerado um homem violento" pode ser 
corretamente substituído pelo seguinte: apesar dele haver sido conside
rado um homem violento. 

( ) Certo ( } Errado 

···~··co.Ms:N"TA,.RIOS :• · 

Errado - Não pode haver preposição no sujeito, ou contração de pre
posição + artigo, preposição + pronome. Quem ter sido considerado? Ele = 
sujeito. Apenas está correta a forma de ele ter sido considerado. 

@TRECHO PARA OS ITENS. 

( ... ) É tempo de voltar ao filósofo Espinosa e imaginar a demo
cracia como uma potencialidade do social, que, se de um lado exige 
a criação de formas e de configurações legais e institucionais, por 
outro não permite parar. A democratização no século XX não ~ 
limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema da igualdade 
atravessou, com maior ou menor força, as chamadas sociedades 
ocidentais. 

Renato Lessa. Democracia em debate. In: Revista Cult, nf! 137, 
ano 12, jul./2009, p. 57 (com adaptações). 

08. (Cespe -Agente de Polícia Federal - DPF/2009) Pela acepção usada 
no texto, o emprego da forma verbal pronominal "se limitou" exige a pre
sença da preposição a no complemento verbal; a substituição pela forma 
não pronominal - não limitou a extensão -, sem uso da preposição, pre
servaria a correção gramatical, mas mudaria o efeito da ideia de "demo
cratização". 

Certo - A democratização não se limitou a algo (à extensão de direi
tos ... ): sentido de reciprocidade - a ela mesma, a ela própria; a democra-
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Crase 

No edital: Emprego do sinal indicativo de crase 

®TRECHO PARA O ITEM. 

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da República foram 
de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo 
deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que 
defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República: os civis 
e os militares. ( ... ) 

Ane Ferra ri Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amando Camylla Pereira. 

Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior 

Eleitoral, 2014, p. 27-8. Internet: <www.tse.jus.br>(com adaptações). 

01. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) O trecho 
'que se seguiram à Proclamação" poderia ser reescrito, sem alteração da 
!deia original nem prejuízo gramatical, da seguinte forma: que seguiram a 
Proclamação. 

Certo- Os primeiros anos que foram seguidos à Proclamação (substan
tivo feminino) =foram seguidos ao poder (substantivo masculino). A crase 
é obrigatória por ter resultado em ao (preposição a+ artigo o). Os anos que 
seguiram a Proclamação = os anos que seguiram o poder. Substituindo a 
palavra feminina por uma masculina de classe gramatical idêntica e resul
tando em ao, haverá crase; resultando em o, não haverá crase. 

Dica complementar (quanto a não alteração da ideia): O verbo seguir 
no sentido de "vir na sequência, vir depois, continuar, prosseguir, suceder" 
pode ser intransitivo (usado sem pronome) ou pronominal: "as informa
ções que seguem" ou "as informações que se seguem". É também intransi
tivo com o significado de "estar próximo". 
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Ligados ao livro, ao trabalho, ao estudo e ao comprometimento. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e per
sistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e 
valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os Esta
dos e sociedades. ( ... ) 

Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br> 

141 

04. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) O acento indicativo de 
crase em "à humanidade e à estabilidade" é de uso facultativo, razão por 
que sua supressão não prejudicaria a correção gramatical do texto. 

( } Certo ( ) Errado 

~. COfv1fSNt:ÁRIOS . 

Errado - Pela regência: ameaça a algo = a preposição foi exigida pelo 
substantivo (regência nominal} + substantivo feminino que pode admitir 
artigo (a) =à. Nesse caso, a crase é obrigatória. 

Outra forma seria abusar do paralelismo e usar apenas a preposição 
ligando os dois termos: ameaça a -7 humanidade e -7 estabilidade. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

(..) São questões que a justiça trabalhista está aprendendo a 
contemporizar, já que influenciam a convivência no ambiente de 
trabalho e dizem respeito~ saúde do trabalhador. ( ... ) 

Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. 
Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações). 

05. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) É 
facultativo o emprego do sinal indicativo de crase na expressão "respeito 
à saúde do trabalhador", de modo que sua supressão não prejudicaria a 
correção gramatical do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Primeira opção: regência = se há respeito, há respeito a algo; 
a preposição a foi exigida pelo substantivo (regente} respeito + o artigo 
definido feminino que pode acompanhar o substantivo saúde resulta em 
acento indicativo de crase. 
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a preposição a foi exigida pelo substantivo (regente} respeito + o artigo 
definido feminino que pode acompanhar o substantivo saúde resulta em 
acento indicativo de crase. 



Capítulo 5- Crase 143 

07. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Não 
acarretaria prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto a 
substituição de "engendra a omissão" por dá existência à omissão. 

~ COtvliNTÁRIO$ 

Certo. 

Nota da autora: Questão de crase e regência verbal. 

O verbo engendrar é transitivo direto (engendra algo) e não pede pre
posição. Substituindo por dá existência, a preposição a passa a ser exigida 
pelo substantivo: dá existência a algo. Trocando o substantivo feminino por 
outro masculino, obtém-se a forma ao e há o acento indicativo de crase: dá 
existência ao homem. 

®TRECHO PARA A QUESTÃO. 

(. . .)Em outras palavras, a necessidade do passado se contrapõe 
à possibilidade do presente, em decorrência da indeterminação do 
futuro. ( .. .)É essa passagem do contingente ao necessário por meio 
do possível que cá à ação humana um peso incalculável. 

Marifena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Edi
tora Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações). 

08. (CESPE - Técnico Judiciário -Área Administrativa - STF/2013) Nos 
trechos "se contrapõe à possibilidade do presente" e "dá à ação humana", 
o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela regência das formas 
verbais e pela presença de artigo definido feminino precedendo os vocábu
los "possibilidade" e "ação". 

Certo- No primeiro caso: contrapõe-se a algo. A preposição a foi exi
gida pelo verbo e o substantivo feminino ação vem seguido de artigo femi
nino. Substituindo: se contrapõe ao tempo; no segundo caso, o verbo dar 
exige objeto direto e indireto (algo: um peso, a algo: à ação), o substan
tivo feminino ação pede o artigo feminino. Substituindo: dá ao homem um 
peso. É aconselhável sempre fazer a substituição para não haver engano. 

@EM RELAÇÃO ÀS I DElAS E ESTRUTURAS LINGU[STICAS 
DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

A primeira ide ia de criação de uma jurisdição trabalhista surgiu 
com a Lei nº 1.637/1907, que previa em seu artigo 82 os conselhos 
permanentes de conciliação e arbitragem. Posteriormente, a Lei 
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Capítulo 5- Crase 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
LINGUÍSTICAS E DAS I DElAS DO TRECHO, JULGUE OS ITENS A SEGUIR. 

Inalterado desde a redemocratização, o sistema político bra
sileiro está finalmente diante de uma oportunidade concreta de 
mudanças, principalmente em relação a aspectos que dão margem 
a uma série de deformações e estimulam a corrupção já a partir do 
período de campanha eleitoral. Se as restrições históricas às trans
formações não prevalecerem, a Câmara dos Deputados deverá dar 
início ao debate sobre uma série de inovações com chance de vale
rem já para as próximas eleições. ( ... ) (Zero Hora, 8/4/2013). 

145 

11. (CESPE -Técnico -Administração - MPU/2013) Mantém-se a correção 
gramatical do texto ao se substituir o trecho "a uma série" por à uma série, 
dado o caráter facultativo do emprego do sinal indicativo de crase nesse caso. 

( } Certo ( } Errado 

~ vOME:.NíÁRIOS 

Errado- em uma série, há artigo indefinido e isso impossibilita o uso 
de crase. Para não decorar regras, substitua o vocábulo feminino por uma 
masculino que pertença à mesma classe gramatical, se resultar em ao, há 
crase. 

dão margem a uma série de deformações= dão margem a um tópico 
de deformações: sem crase. 

12. (CESPE -Técnico - Administração - MPU/2013) O emprego do sinal 
indicativo de crase em "às transformações" justifica-se porque o termo 
"restrições" exige complemento regido pela preposição a e a palavra 
"transformações" está precedida de artigo definido feminino no plural. 

( } Certo ( ) Errado 

Certo- Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem 
= Se as restrições a algo. Substitua para ter certeza da regência: Se as res
trições históricas aos fatos não prevalecerem. 

®TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 
---------------------------------------------------------------------------------

(. . .) Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança 
de alegria: eu não vivia, nadava devagar em um mar suave, as 
ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, 
literalmente correndo. Não me mandou entrar. ( ... ) 
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®TRECHO PARA JULGAR O ITEM. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações para a elabo
ração de diagnóstico e suporte à educação básica. A auditoria con
feriu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas, à assistência 
técnica prestada pelo Ministério da Educação (MEC) e ao levanta
mento de dados necessários à formação e ao cálculo do índice de 
desenvolvimento da educação básica (IDEB). ( ... ) 

TCU avalia gestão da educação básica em municípios brasi
leiros. Notícia publicada em 12/9/2013. lnternet:<www.tcu.gov. 
br/>(com adaptações). 

15. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) O 
emprego do acento grave, indicativo de crase, em "à assistência técnica 
prestada", justifica-se pela regência do termo "Articuladas" e pela pre
sença do artigo a, que define o substantivo "assistência". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- A auditoria conferiu algo a alguém= verbo transitivo direto e 
indireto, sendo "à assistência técnica" objeto indireto. Em outras palavras, 
(J termo possui crase porque o verbo conferir exige a preposição a mais o 
artigo feminino singular a= crase. 

Dica: para saber se há :rase ou não, substitua a palavra feminina por 
uma masculina que pertença à classe gramatical idêntica. Resultando em 
ao, haverá crase. Ficaria assim: A auditoria conferiu aspectos relativos ao 
Plano de Ações Articuladas, ao assistente. 

®TRECHO PARA A QUESTÃO. 

As empresas vêm transformando as unidades de treinamento 
em universidades corporativas. Em parte, devido à incapacidade 
demonstrada pelas universidades tradicionais de cumprir com o 
papel de formação e desenvolvimento de quadros, mas também 
em decorrência da necessidade de atender às próprias especifici
dades.( ... ) 

Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de capacita
ção de servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas 
da União: um exemplo de atuação estratégica das escolas de 
governo. Revista do TCU, ano 45, n!! 26, jan.-abr./2013. lnterne
t:<http://portal2.tcu.gov.br> (com adaptações). 
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Resposta: Certo 

Nota da autora: Divida as informações, pois normalmente há peguinha. 

1) O tempo é destinado a algo. A pr-eposição é exigida pela regência do 
adjetivo destinado. 

2) O substantivo formação é feminino e por isso pode vir acompanhado 
pelo artigo feminino. 

Poderia, também, apenas substituir por um termo masculino perten
cente à mesma classe gramática: O tempo destinado ao lazer. 

@ATENÇÃO! JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE, RELATIVO A 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS DO TRECHO. 

De cada 100 reais, 25 são destinados ao pagamento de pes
soal, e outros 67, ao custeio da máquina - despesas que vão do 
cafezinho servido nas repartições públicas à gasolina que move os 
veículos de autoridades. 

19. (UNB/CESPE- TRT 21!! Região- Técnico Judiciário- Área Administra
tiva /2010) O emprego do acento grave em "à gasolina" justifica-se pela 
regência de "repartições públicas" e pela presença de artigo definido femi
nino. 

( ) Certo ( ) Errado 

)b CÓ/;'fC:.I\IT,ÂR((?S 
Errado- A preposição a é exigida pelo verbo ir: vão de algo a algo. 
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Capítulo 6 

ntuação 

No edital: Emprego dos sinais de pontuação 

®TRECHO PARA OS ITENS. 

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da República 
foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma 
de governo deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se 
dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder 
da República: os civis e os militares. Os civis, representados pelas 
elites das principais províncias- São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul -, queriam uma república federativa 
que desse muita autonomia às unidades regionais. Os militares, 
por outro lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opunham 
à autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as acirradas 
disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro que demons
trava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos que viveram 
naqueles anos. Mas havia cidadãos? 

( .. ) 

Ane Ferra ri Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amando Camylla 
Pereira. Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tri
bunal Superior Eleitoral, 2014, p. 27-8. Internet: <www.tse.jus.br>(
com adaptações). 

01. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) Caso as 
vírgulas que isolam o trecho "representados ( ... ) do Sul -" fossem supri
midas, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido 
original seria a Iterado. 

· ~,{kf:?f:d~Z('J.T;Á~U:>$ 

Certo- As vírgulas foram inseridas por haver intercalação"- São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul-" dentro de outra inter
calção "representados pelas elites das principais províncias". A supressão 
manteria a correção gramatical e alteraria o sentido por de tratar de ora
ção subordinada adjetiva reduzida. A oração desenvolvida equivale a: que 
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Capítulo 6- Pontuação 153 

Desenvolvendo a oração, ou seja, inserindo o pronome relativo e reti
rando o verbo da forma nominal, temos: todos os países possuem bancos 
centrais, que são encarregados das emissões de cédulas e moedas. 

Com pontuação: oração adjetiva explicativa; 

Sem pontuação: oração adjetiva restritiva. 

A correção gramatical é mantida e o sentido é alterado. 

®TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Mas será que nosso conJunto de leis tem sido suficiente 
para impedir que milhares de mulheres que vêm conquistando mais 
espaço no mundo do trabalho sejam tratadas de forma discrimina
tória, humilhante e muitas vezes doentia?( ... ) 

A mulher e o assédio moral. Internet: <www.tst.jus.br>(com 
adaptações). 

04. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) O 
emprego de vírgula imediatamente após a expressão adverbial "muitas 
vezes" manteria a correção gramatical do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Poderia sim ser inserida a vírgula após a expressão, mas deve
ria, obrigatoriamente, vir acompanhada de outra vírgula anteposta para 
ocorrer intercalação do adjunto adverbial. Impossível inserir apenas uma 
vírgula apenas. A intercalação (inserção de duas vírgulas) ficaria assim: 
sejam tratadas de forma discriminatória, humilhante e, muitas vezes, 
doentia? 

Dica: no lugar das vírgulas, poderíamos utilizar dois travessões ou 
parênteses. 

®TRECHO PARA O ITEM. 

( .. .) No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusi
tano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas as Orde
nações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas de 1603 já 
faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel 
de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. (. .. ) 

Internet: <www.mpu.mp.br.> (com adaptações). 
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07. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- STF/2013) A elimi
nação da vírgula logo após a conjunção "porque" não acarretaria prejuízo à 
correção gramatical do texto. 

Errado- A vírgula após a conjunção está intercalando a oração estando 
próximo à covardia e não pode ser retirado. Leia o que está em negrito: 
porque, estando próximo à covardia, nos torna cínicos. 

@TRECHO PARA OS PRÓXIMOS ITENS. 

Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Dis
trito Federal {SSP/DF) aponta redução de 39% nos casos de roubo 
com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago, ocor
ridos entre 19 de janeiro e 31 de agosto deste ano, em compara
ção com o mesmo período do ano passado- foram 520 ocorrências 
em 2012 e 316 em 2013.(. . .) 

Ao todo, 82% das vítimas {32 pessoas) estavam sozinhas no 
momento da abordagem dos bandidos, por isso as forças de segu
rança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre 
os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar 
dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de resi
dências, centros comerciais e outros locais. 

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos pri
meiros oito meses deste ano. Rl, 6/9/2013, Internet: <http://noti
cias.rl.com>(com adaptações). 

08. (CESPE- Agente de Polícia- Df/2013) A expressão "o famoso seques
tro-relâmpago" está entre vírgulas porque explica, em termos populares, a 
expressão "roubo com restrição de liberdade". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Trata-se de aposto explicativo e foi usada expressão popular 

para elucidar. 

09. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) A correção gramatical e o sen
tido do texto seriam preservados caso a vírgula imediatamente após o 
termo "quais" fosse substituída pelo sinal de dois-pontos. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Capítulo 6- f>ontuação 157 

2) Segundo o Dicionário Eletrônico Aulete, desfazimento significa alte
ração ou transformação de alguma coisa, material ou não {desfazimento 
do acordo, desfazimento do muro); DESMANCHO; DESMONTE. Não é neo

logismo. 

@EM RELAÇÃO ÀS I DElAS E ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 
DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) O encontro terá a participação de ministros de tribunais 
superiores, desembargadores, 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, para
digmas, meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles rela
cionados à justiça. (Internet: www.trtlO.jus.br, com adaptações). 

12. (CESPE -Técnico Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) No tre

cho, excetuada a última, todas as demais vírgulas têm a mesma justificativa 

de uso. 

} Certo ( ) Errado 

Certo- As vírgulas separam termos coordenados. 

Dica- Certifique-se encaixando o conectivo e: O encontro terá a parti

cipação de ministros de tribunais superiores e desembargadores e juízes e 
promotores e advogados e delegados e diretores de tribunais e professo
res universitários. Entre as palestras e painéis e mesas-redondas estão pro

gramados temas a respeito de gestão e informatização e correição virtual e 
paradigmas e meio ambiente e conciliação e comunicação. 

@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 82 os conselhos 
permanentes de conciliação e arbitragem. Posteriormente, a Lei 
nQ 1.869/1922 criou em São Paulo os tribunais rurais- os primeiros 
tribunais trabalhistas do país. Já existia o Patronato Agrícola, ligado 
à Secretaria de Agricultura, o qual se ocupava de tais questões. À 
época, entendeu o governo estadual de São Paulo que o modelo de 
solução entre trabalhadores e proprietários rurais era inadequado. 
( ... ) (Internet: www.trtlO.jus.br, com adaptações). 
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Capítulo 6- Pontuaçiio 

®TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamen
tal, ainda mais em L:m país como o Brasil, que apresenta tradições 
e costumes muito V3riados em todo o seu território. (Identidade e 
diversidade. 

Internet: www.brasil.gov.br/sobre/cultura, com adaptações). 

159 

15. (CESPE- Investigador de Polícia- BA/2013) A retirada da vírgula após 
"Brasil" manteria a correção gramatical e os sentidos do texto, visto que, 
nesse caso, o emprego d.::sse sinal de pontuação é facultativo. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COfV[ENíÁRIO$ 

Errado- A vírgula anteposta ao pronome relativo indica que a oração 
é adjetiva explicativa, se retirada, a oração passa a adjetiva restritiva, ou 
seja, não manteria a correção gramatical. 

(o) TRECHO PARA O ITEM. 

O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal onde foi 
julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no 
país? Torcer pela justiça, sim: as evidências permitiam uma forte 
convicção sobre oo. culpados, muito antes do encerramento das 
investigações. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário 
acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar 
os jurados. ( ... ) 

Maria Rita l<hef. A morte do sentido. Internet: <www.mariari
takehl.psc.br> (com adaptações}. 

16. (Cespe- Escrivão de Polícia Federal- DPF/2013) Sem prejuízo do sen
tido original do texto, os dois-pontos empregados logo após "sim" pode
riam ser substituídos por vírgula, seguida de dado que ou uma vez que. 

Certo. 

Nota da autora: Questão de pontuação e período composto. 

Pode por se indicar causa. Caberiam: porque, como (sempre introdu
zido na oração anteposta à oração principal), pois, pois que, já que, uma 
vez que, visto que. 
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----------------------·~ 

Capítulo 6- Pontuaçao 161 

adjetiva explicativa se fosse isolada por vírgulas. Nesse caso, não se trata 
apenas de questão de estilo, mas de efetiva mudança de sentido da oração 
no texto. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

Nós somos muito parecidos com computadores. O funciona
mento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a inte
ração de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente 
"equipamento duro", e a outra denomina-se software, "equipa
mento macio". O hardware é constituído por todas as coisas sólidas 
com que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades 
"espirituais"- símbolos que formam os programas que serão gra
vados.( .. .) 

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade. Campinas: Papi
rus, 1996 (com adaptações). 

18. (CESPE - Analista - MPU/2013) No trecho, coerentemente com o 
emprego da oração "como todo mundo sabe", que expressa uma gene
ralização, poderia ter sido empregado, em vez do ponto final, o sinal de 
dois-pontos após a expressão "de duas partes", seguido da seguinte estru
tura: o hardware, literalmente "equipamento duro", e o software, "equipa
mento macio". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Os dois pontos teriam função de citar as duas partes do compu
tador = correto; a reescritura mantém o sentido e a clareza do período. A 
vírgula anteposta à conjunção e separa os duas partes que são explicadas. 

@TRECHO PARA O PRÓXIMO ITEM. 

A inércia da vida real desaparece magicamente na navegação 
pelo ciberespaço, desprovida de(. . .) Nossa identidade social, a pes
soa que presumimos ser em nosso intercurso social, já é uma más
cara, já envolve a repressão de nossos impulsos inadmissíveis; e é 
precisamente nessas condições de "só uma brincadeira", quando 
as regras que regulam os intercâmbios de nossas vidas reais estão 
temporariamente suspensas, que podemos nos permitir a exibição 
dessas atitudes reprimidas. ( .. .) 

5/avoj Zizek. Identidades vazias. Internet: <http://slavoj-zizek. 
blogspot.com.br>{com adaptações). 
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Capítulo 6- Pontuação 163 

2) Isso leva à seguinte conclusão: em lugar de buscar uma ideia univer
sal de justiça, é melhor tentar definir os atos justos no plano concreto da 
ação.= certo. Os dois pontos explicam citam a conclusão. 

®ATENÇÃO! A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

LINGUÍSTICAS E DAS IDE IAS DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas 
coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras, mas todas entre 
si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma 
planta, os traços da polpa de um dedo humano, as partículas do 
mesmo pó, as raias do espectro de um só raio solar ou 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. Internet: http://home.comcast. 
net, com adaptações). 

21. (CESPE- Analista do MPU/2013) Sem prejuízo dos sentidos originais 
do texto e de sua correção gramatical, o ponto final empregado logo após 
a forma verbal "diversificam" poderia ser substituído por sinal de dois-pon
tos, seguido por "Os" grafado com inicial minúscula. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Muitas se parecem umas às outras, mas todas entre si diver
sificam: os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta. Os dois 
pontos explicam a diversificação. 

---------------------------------------------------------------------------------
®ATENÇÃO! JULGUE O ITEM RELATIVO A IDEIAS E 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO TRECHO 

---------------------------------------------------------------------------------
A economia solidária vem-se apresentando como uma alter

nativa inovadora de geração de trabalho e renda e uma resposta 
favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende 
uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob 
a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 
de autogestão e redes de cooperação- que realizam atividades de 
produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comér
cio justo e consumo solidário. ( ... ) 

{Internet: http://portaf.mte.gov.br/imprensa, com adapta
ções}. 
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ções}. 



Capítulo 6- Pontuação 165 

24. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) A 

inserção de vírgula logo após a palavra "mudanças" traria prejuízo à coe

rência do texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo. 

Nota da autora: Inserir ou retirar a vírgula anteposta ao pronome rela
tivo alterará sempre o sentido, já que a oração adjetiva explicativa possui 

pontuação (vírgula, travessão ou parênteses) e a restritiva não possui pon
tuação. 

No trecho, por estar sem pontuação, sabemos que está se referindo 

apenas às mudanças que buscam o atendimento das demandas de socie

dades complexas; inserindo vírgula, a ideia é de que todas as mudanças 
busquem o atendimento das demandas. Passa de sentido restritivo (algu

mas) para explicativo (todas). 

@TRECHO PARA JULGAR O ITEM. 

O crescimento populacional e econômico, aliado à evolução 
dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em 
demandas por serviços públicos mais sofisticados, em maior quan
tidade e com mais qualidade. Para estar à altura das exigências da 
sociedade do século XXI, o desafio que se coloca ao país é a cons
trução de um Estado "inteligente", que incorpore os avanços tec
nológicos, a rapidez e as facilidades da era digital. 

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Inter
net (com adaptações). 

25. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) As 
aspas empregadas em "inteligente" marcam o tom irônico que o termo 
adquire no contexto em que se insere. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Indica personificação: característica humana dada à coisa, no 

caso: um Estado. 
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@TRECHO PARA JULGAR O ITEM. 

O crescimento populacional e econômico, aliado à evolução 
dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em 
demandas por serviços públicos mais sofisticados, em maior quan
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25. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) As 
aspas empregadas em "inteligente" marcam o tom irônico que o termo 
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( ) Certo ( ) Errado 
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Capítulo 7 

Coesão e coerência -
eescritura de ases 

No edital: Domínio dos mecanismos de coesão textual; emprego de ele
mentos de referenciação, substituição e repetição, de conectares e outros 
elementos de sequenciação textual; reescritura de frases e parágrafos do 
texto; substituição de palavras ou de trechos de texto; retextualização de 
diferentes gêneros e níveis de formalidade 

@TEXTO PARA OS ITENS. 

Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do povo e 
por ele será exercido, quer de maneira direta, quer por intermédio 
de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do espírito do 
texto constitucional, deve ser interpretada como verdadeiro dogma 
estabelecido pelo constituinte originário, mormente quando nos 
debruçamos sobre o cenário político dos anos anteriores à eleição 
dos membros que comporiam a Assembleia Constituinte que resul
tou na Carta de 1988. 

Em expedita sinopse, é possível perceber que, após longo perí
odo de repressão à manifestação do pensamento, o povo brasileiro 
ansiava por exercer o direito de eleger os seus representantes com 
o objetivo de participar direta ou indiretamente da formação da 
vontade política da nação. 

Dentro desse contexto, impende destacar que os movimentos 
populares que ocorreram a partir do ano de 1984, que deram mar
gem ao início do processo de elaboração da nova Carta, deixaram 
transparecer de maneira cristalina aos então governantes que o 
coração da nação brasileira estava palpitante, quase que exagera
damente acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar 
o exercício do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou de ser 
escolhido pelo povo brasileiro. 

Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto constitucional, 
que, desde então, recebeu a denominação de Constituição Cidadã. 
O art. 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para 
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Capítulo 1- Coesão e coer,;ncía- Reescritura de frases 171 

04. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) O termo 
"cenário" (último parágrafo) alude ao "longo período de repressão à mani
festação do pensament:J" (segundo parágrafo). 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - O termo está acompanhado pelo pronome anafórico esse e 
alude à ideia do parágrafo anterior. 

®TEXTO 111 

Muitos ilícitos penais praticados no universo do sistema eleito
ral revelam gravidade ofensiva muito maior do que a grande maio
ria dos crimes previstos no Código Penal e em leis especiais. Essa 
constatação resulta da pluralidade dos bens jurídicos afetados e 
da densidade das ofensas. A coação para a obtenção do voto, a 
falsificação de documento de interesse eleitoral, a ofensa à honra 
durante a campanha e outras modalidades típicas dos crimes 
submetidos à jurisdição eleitoral (próprios ou impróprios) reve
lam consequências danosas de maior repercussão social mesmo 
quando, previstas somente no Código Penal e em leis especiais, 
atentem contra bens e interesses coletivos (incolumidade, admi
nistração pública etc.). 

Vejamos, no parágrafo a seguir, o que nos diz José de Alencar 
em texto memorável a respeito do sufrágio: 

O voto não é, como pretendem muitos, um direito político; é 
mais do que issc, é uma fração da soberania nacional; é o cida
dão. Na infância da sociedade, a vida política absorvia o homem 
de modo que ele figurava exclusivamente corno membro da asso
ciação. Quando a liberdade civil despontou, sob a tirania primitiva, 
surgiu para a criatura racional urna nova existência, muito diversa 
da primitiva; tão diversa que o cidadão livre se tornava, corno 
indivíduo, propriedade de outrem. Para designar essa fase nova 
da vida, inteirarnen:e distinta do cidadão, usaram da palavra, pes
soa- persona. O voto desempenha atualmente em relação à vida 
política a mesma função. A sociedade moderna, ao contrário da 
antiga, dedica-se especialmente à liberdade civil; nações onde não 
penetrou ainda a democracia já gozam da inviolabilidade dos direi
tos privados. Absorvido pela existência doméstica, e pelo interesse 
individual, o homem não se pode entregar à vida pública senão 
periodicamente e por breve espaço. Empregando, pois, o termo 
jurídico em sua primitiva acepção, o voto exprime a pessoa política, 
como outrora a propriedade foi a pessoa civil, isto é, uma face da 
individualidade, a face coletiva. 
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07. {Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) "O voto não 
é, ( ... )é o cidadão": O voto não é um direito político, como pretendem muitos, o 
voto é mais do que isso, é uma fração da soberania nacional, o voto é o cidadão. 

) Certo ( ) Errado 

Errado. 

Nota da autora: questão de pontuação. 

Ao alterar a ordem, deve ser usado o sinal de dois pontos para tornar correta 
a pontuação, pois foi trocado o sinal de ponto e vírgula por vírgula. Teríamos: o 
voto é mais do que isso: é uma fração da soberania nacional, o voto é o cidadão. 

08. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) "Quando 
a liberdade ( ... ) diversa da primitiva": Quando a liberdade civil despontou 
surgiu para a criatura racional, sob a tirania primitiva, uma nova existência, 
muito diversa da primitiva. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado. 

Nota da autora: questão de pontuação. 

Falta a vírgula para marcar a inversão de adjunto adverbial de tempo: 
Quando a liberdade civil despontou, surgiu para a criatura racional. .. 

09. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) "O voto 
( ... ) a mesma função": Atualmente, o voto desempenha a mesma função 
em relação à vida política. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- A inversão de termos em nada alterou o sentido e não causou 
erro gramatical. 

10. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) "Empre
gando, pois, ( ... ) a face coletiva": Pois, empregando o termo jurídico em 
sua primitiva acepção, o voto exprime a pessoa política, como outrora a 
propriedade foi a pessoa civil, -isto é, uma face da individualidade, a face 
coletiva. 

( ) Certo ( ) Errado 
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~· c;()Mf::NTÁRIVS 

Errado. 

Nota da autora: questão de coerência e pontuação. 

Na forma original, há oração intercalada à oração subordinada substan
tiva objetiva direta e inserir oração adjetiva (com pronome relativo) altera 
todo o sentido. 

13. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) O trecho "que não 
há produção possível ( ... ) dos meios de produção" (primeiro parágrafo) é a 
demonstração a que se refere a expressão "esta demonstração". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo. 

Nota da autora: Questão de coesão e pronome demonstrativo. 

O pronome catafórico esta refere-se à ideia que será citada, mencio
nada. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de tra
balho escravo não são uma doença, e sim uma febre que indica 
que o corpo está doente. Por isso, sua erradicação não virá apenas 
com a libertação de trabalhadores, equivalente a um antitérmico
necessário, mas paliativo. O fim do tráfico passa por uma mudança 
profunda, que altere o modelo de desenvolvimento predatório do 
meio ambiente e dos trabalhadores. A escravidão contemporânea 
não é um resquício de antigas práticas que vão desaparecer com o 
avanço do capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo 
para se expandir. 

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje. In: His
tória viva. Internet: <www2.uol.com.br> (com adaptações). 

14. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Os termos "febre", 
mantitérmico" e "paliativo" expressam a analogia do tráfico de pessoas e do 
trabalho escravo na atualidade com um padrão doentio cuja erradicação 
passa pela libertação dos trabalhadores, embora não se limite a ela. 

( ) Certo ( ) Errado 
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No texto: sentido de "ocasionar prejuízo"; no item: sentido de "aplicar 
pena, castigo ou punição por alguma coisa". 

Dica: Infringir: não respeitar nem obedecer; violar uma lei e/ou uma 
norma; transgredir: infringir o regulamento. 

16. (Cespe- Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Dados os sentidos do 
trecho introduzido por dois-pontos, o vocábulo "fronteiras" deve ser inter
pretado em sentido amplo, não estando restrito ao seu sentido denotativo. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- No sentido denotativo (real) significa "limite, confim, o extremo 
de uma terra ou de uma região, a parte de um país que confina com outro"; 
no texto, o sentido é conotativo {figurado), pois não se restringe a limi
tação territorial: avançam por todos os cantos da sociedade e par todos 
os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos 
étnicos, independentemente de classe econômica ou mesmo de idade. 

17. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Caso o termo "na 
atualidade" fosse deslocado para imediatamente após "drogas", e fossem 
feitos os devidos ajustes na pontuação do texto, a correção gramatical do 
texto seria mantida, mas haveria prejuízo para seu sentido original. 

( ) Certo { ) Errado 

Nota da autora: Questão anulada. 

Motivo de CESPE: Há duas formas de se pontuar o trecho após o deslo
camento do termo "na atualidade". Como a redação do item não foi clara 
quanto à opção de pontuação, opta-se pela anulação do item. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam da pior 
forma possível, acontece o chamado tráfico de seres humanos. O 
tráfico de pessoas para exploração econômica e sexual está rela
cionado ao modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Esse 
modelo é baseado em um entendimento de competitividade que 
pressiona por uma redução constante nos custos do trabalho. 

No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mer
cadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante 
oferta de mão de obra para o tráfico- ao passo que a demanda por 
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Capítulo l-Coesão e coerência-· Recscritura de frases 179 

19. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2.014) Em "servindo para avaliar-lhes 
c valor", o pronome "lhes", que retoma "outros produtos", equivale, em 
sentido, ao pronome seu. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo 

Nota da autora: Questão de coesão e análise sintática. 

Substituindo os pronomes para facilitar: servindo para avaliar os valor 
dos outros produtos. Cabe, tranquilamente, o pronome possessivo seu no 
IJgar de 'outros produtos': servindo para avaliar seu valor. 

Dica: se o pronome pessoal oblíquo pode ser substituído por seu ou 
sua, possui função sintática de adjunto adnominal. 

20. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) No trecho "devido à oscilação 
de seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e 22.1:: serem facilmente 
perecíveis", a substituição dos elementos sublinhados por ao e g_, res
pectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido original do 
texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- A correção gramatical é mantida, mas altera o sentido devido 
à falta de paralelismo sintático. 

Devido à oscilação: 

-7 pelo fato (por+ ::J) 

-7 por serem facilmente perecíveis 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Pela jurisprudência dominante no Tribunal Superior do 
Trabalho, é dev~da a indenização por danos morais quando há 
abuso do poder, ou seja, a filmagem não pode ser ostensiva, e o 
funcionário deve ter conhecimento dos dispositivos de segurança 
instalados. 

Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. 
Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações). 
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19. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2.014) Em "servindo para avaliar-lhes 
c valor", o pronome "lhes", que retoma "outros produtos", equivale, em 
sentido, ao pronome seu. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo 

Nota da autora: Questão de coesão e análise sintática. 

Substituindo os pronomes para facilitar: servindo para avaliar os valor 
dos outros produtos. Cabe, tranquilamente, o pronome possessivo seu no 
IJgar de 'outros produtos': servindo para avaliar seu valor. 

Dica: se o pronome pessoal oblíquo pode ser substituído por seu ou 
sua, possui função sintática de adjunto adnominal. 

20. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) No trecho "devido à oscilação 
de seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e 22.1:: serem facilmente 
perecíveis", a substituição dos elementos sublinhados por ao e g_, res
pectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido original do 
texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- A correção gramatical é mantida, mas altera o sentido devido 
à falta de paralelismo sintático. 

Devido à oscilação: 

-7 pelo fato (por+ ::J) 

-7 por serem facilmente perecíveis 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Pela jurisprudência dominante no Tribunal Superior do 
Trabalho, é dev~da a indenização por danos morais quando há 
abuso do poder, ou seja, a filmagem não pode ser ostensiva, e o 
funcionário deve ter conhecimento dos dispositivos de segurança 
instalados. 

Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. 
Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações). 
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22. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) No 

último período do texto, a expressão "esses processos" retoma, por coe

são, "casos". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo -Temos, como sempre exige CESPE, um caso anafórico: o pro

nome demonstrativo esses retoma a ideia citada no período anterior em 

que o sujeito é o substantivo plural os casos. Assim sendo, esses processos 

são os casos que vão para as páginas oficiais dos tribunais. 

23. (CESPE -Técnico Judiciário -Área Administrativa - TRT 17/2013) A 
expressão "será que" poderia ser suprimida, mantendo-se a correção gra

matical do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Vamos, primeiro, relembrar a partícula de realce para acertar 

questões futuras de CESPE. 

Partícula de realce (ou expletiva): diz-se da palavra ou expressão empre
gada para produzir ênfase, realce. As expressões formadas pelo verbo "ser 
+que" 'são expletivas, como é o caso da usual é que: "Nós é que o conven
cemos a ficar". A retirada de tal elemento não prejudica o sentido, mas 
neste caso a ênfase desaparece: "Nós o convencemos a ficar". As palavras 
expletivas são também conhecidas como "partículas expletivas", como é 
o caso de cá, lá, que, etc.: "Tenho cá minhas dúvidas", "Sabe-se lá o que 
ele foi fazer ali", "Quase que caí da escada". Pronomes oblíquos podem 
ser usados como partículas expletivas, como em "Não me venha com essa 
lengalenga outra vez", "Foi-se embora sem avisar" e "Riu-se demais com a 
piada". As partículas, palavras e expressões expletivas não exercem qual
quer função sintática na oração e têm apenas valor estilístico, expressivo*. 
(Fonte: http://www.paulohernandes.pro.br/). 

A partir dessa completa explicação, fica evidente que a expressão "será 

que" é de realce e que podemos suprimi-la mantendo a correção grama

tical e o sentido, já que seu sentido fica implícito e se trata de uma frase 

interrogativa. 
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22. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) No 

último período do texto, a expressão "esses processos" retoma, por coe

são, "casos". 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo -Temos, como sempre exige CESPE, um caso anafórico: o pro

nome demonstrativo esses retoma a ideia citada no período anterior em 

que o sujeito é o substantivo plural os casos. Assim sendo, esses processos 

são os casos que vão para as páginas oficiais dos tribunais. 

23. (CESPE -Técnico Judiciário -Área Administrativa - TRT 17/2013) A 
expressão "será que" poderia ser suprimida, mantendo-se a correção gra

matical do período. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Vamos, primeiro, relembrar a partícula de realce para acertar 

questões futuras de CESPE. 

Partícula de realce (ou expletiva): diz-se da palavra ou expressão empre
gada para produzir ênfase, realce. As expressões formadas pelo verbo "ser 
+que" 'são expletivas, como é o caso da usual é que: "Nós é que o conven
cemos a ficar". A retirada de tal elemento não prejudica o sentido, mas 
neste caso a ênfase desaparece: "Nós o convencemos a ficar". As palavras 
expletivas são também conhecidas como "partículas expletivas", como é 
o caso de cá, lá, que, etc.: "Tenho cá minhas dúvidas", "Sabe-se lá o que 
ele foi fazer ali", "Quase que caí da escada". Pronomes oblíquos podem 
ser usados como partículas expletivas, como em "Não me venha com essa 
lengalenga outra vez", "Foi-se embora sem avisar" e "Riu-se demais com a 
piada". As partículas, palavras e expressões expletivas não exercem qual
quer função sintática na oração e têm apenas valor estilístico, expressivo*. 
(Fonte: http://www.paulohernandes.pro.br/). 

A partir dessa completa explicação, fica evidente que a expressão "será 

que" é de realce e que podemos suprimi-la mantendo a correção grama

tical e o sentido, já que seu sentido fica implícito e se trata de uma frase 

interrogativa. 
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Quando indica reflexividade? 

Quando a ação se reflete no próprio sujeito que a pratica. Exemplo: 
O funcionário feriu-se com um objeto pontiagudo durante a exe
cução de um serviço. 

DICA: 

1. Considera-se como verbo reflexivo aquele cujo pronome pessoal 
oblíquo apenas o acompanha, haja vista que a ação do sujeito ocorre nele 
próprio (no sujeito). Dica: ação voltou para quem a praticou. 

2. Já os verbos considerados pronominais, como a própria classifica
ção nos indica, são aqueles que, necessariamente, trazem para junto de 
si esse pronome. Exemplos: A garota queixou-se de dor durante. Ele for
mou-se em Medicina. 

Podemos afirmar que o uso do pronome oblíquo se materializa em vir
tude de uma exigência, digamos assim, dos próprios pressupostos gramati
cais, por isso, equivale dizer que se trata de um verbc pronominal. 

®TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE CONSTITUI A LETRA 
DE UMA MÚSICA, PARA OS PRÓXIMOS IENS. 

Pavio do destino 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

Na Favela do Esqueleto 

São filhos do primo pobre 

A parcela do silêncio 

Que encobre todos os gritos 

E vão caminhando juntos 

O mocinho e o bandido 

De revólver de brinquedo 

Porque ainda são meninos 

Quem viu o pavio aceso do destino? 

Com um pouco mais de idade 

E já não são como antes 
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Quando indica reflexividade? 

Quando a ação se reflete no próprio sujeito que a pratica. Exemplo: 
O funcionário feriu-se com um objeto pontiagudo durante a exe
cução de um serviço. 

DICA: 

1. Considera-se como verbo reflexivo aquele cujo pronome pessoal 
oblíquo apenas o acompanha, haja vista que a ação do sujeito ocorre nele 
próprio (no sujeito). Dica: ação voltou para quem a praticou. 

2. Já os verbos considerados pronominais, como a própria classifica
ção nos indica, são aqueles que, necessariamente, trazem para junto de 
si esse pronome. Exemplos: A garota queixou-se de dor durante. Ele for
mou-se em Medicina. 

Podemos afirmar que o uso do pronome oblíquo se materializa em vir
tude de uma exigência, digamos assim, dos próprios pressupostos gramati
cais, por isso, equivale dizer que se trata de um verbc pronominal. 

®TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE CONSTITUI A LETRA 
DE UMA MÚSICA, PARA OS PRÓXIMOS IENS. 

Pavio do destino 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

Na Favela do Esqueleto 

São filhos do primo pobre 

A parcela do silêncio 

Que encobre todos os gritos 

E vão caminhando juntos 

O mocinho e o bandido 

De revólver de brinquedo 

Porque ainda são meninos 

Quem viu o pavio aceso do destino? 

Com um pouco mais de idade 

E já não são como antes 
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27. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O antecedente a que se referem 
os termos "lhes" (v. 17) e "os" (v.21) é recuperado na primeira estrofe do 
texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Na primeira estrofe, são citados os dois meninos e os prono
mes pessoais referem-se a eles. Substituindo: Depois que uma autoridade 
I Inventou-lhes um flagrante== inventou um flagrante aos meninos; a dor é 
o documento I que os agride e os separa agride os meninos. 

®OS ITENS SEGUINTES APRESENTAM PROPOSTAS DE REESCRITURA 
DE TRECHOS DO TEXTO ACIMA. JULGUE-OS QUANTO À CORREÇÃO 

GRAMATICAL E À MANUTENÇÃO DO SENTIDO ORIGINAL DO TEXTO. 

A prisão, em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigi
dos, espalha na população delinquentes perigosos. A prisão não 
pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de exis
tência gue faz os detentos levarem: gue fiquem isolados nas celas, 
ou gue lhes seja imposto um trabalho para o gual não encontrarão 
utilidade, é de gualguer maneira não "pensar no homem em socie
dade; é criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa"; 
queremos que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de 
educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como 
objetivo agir contra o desejo da natureza? A prisão fabrica tam
bém delinguentes impondo aos detentos limitações violentas; ela 
se destina a aplicar as leis, e a ensinar o respeito por elas; ora, todo 
o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder. 
A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um 
meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos 
para todas as cumplicidades futuras. 

Michel Foucault. Ilegalidade e delinquência. In: Michel Fou
cault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 33!! ed. Petrópo
lis: Vozes, 1987, p. 221-2 (com adaptações). 

28. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) "A prisão ( ... ) fabricar delin
quentes": Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - A ideia do texto é oposta ao que se afirma na reescritura 
absurda (a prisão teria a obrigação de produzir delinquentes). 
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27. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O antecedente a que se referem 
os termos "lhes" (v. 17) e "os" (v.21) é recuperado na primeira estrofe do 
texto. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Na primeira estrofe, são citados os dois meninos e os prono
mes pessoais referem-se a eles. Substituindo: Depois que uma autoridade 
I Inventou-lhes um flagrante== inventou um flagrante aos meninos; a dor é 
o documento I que os agride e os separa agride os meninos. 

®OS ITENS SEGUINTES APRESENTAM PROPOSTAS DE REESCRITURA 
DE TRECHOS DO TEXTO ACIMA. JULGUE-OS QUANTO À CORREÇÃO 

GRAMATICAL E À MANUTENÇÃO DO SENTIDO ORIGINAL DO TEXTO. 

A prisão, em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigi
dos, espalha na população delinquentes perigosos. A prisão não 
pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de exis
tência gue faz os detentos levarem: gue fiquem isolados nas celas, 
ou gue lhes seja imposto um trabalho para o gual não encontrarão 
utilidade, é de gualguer maneira não "pensar no homem em socie
dade; é criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa"; 
queremos que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de 
educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como 
objetivo agir contra o desejo da natureza? A prisão fabrica tam
bém delinguentes impondo aos detentos limitações violentas; ela 
se destina a aplicar as leis, e a ensinar o respeito por elas; ora, todo 
o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder. 
A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um 
meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos 
para todas as cumplicidades futuras. 

Michel Foucault. Ilegalidade e delinquência. In: Michel Fou
cault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 33!! ed. Petrópo
lis: Vozes, 1987, p. 221-2 (com adaptações). 

28. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) "A prisão ( ... ) fabricar delin
quentes": Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - A ideia do texto é oposta ao que se afirma na reescritura 
absurda (a prisão teria a obrigação de produzir delinquentes). 
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@EM RELAÇÃO ÀS I DElAS E ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUI F. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1Qil Região (TRT), após auto

rização da presidenta, ef-2tuou a doação de diversos equipamen

tos, chamados de "passíveis de desfazimento", a :luas entidades: 

Creche Magia dos Sonhos e Associação dos Deficientes de Brasí

lia, consideradas pela administração do tribunal como legalmente 

aptas a receber os bens. 

A medida é de grande importância porque eqL.ipamentos con

siderados obsoletos ou de baixo rendimento para o TRT - como 

impressoras, teclados e :omputadores - podem ser muito úteis 

para instituições voltadas ao trabalho social, que não teriam como 

obtê-los a não ser pela via da doação. ( ... ) 

{Internet: <www.trtlO.jus.br>, com adaptações). 
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32. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) O termo 

"A medida" consiste em elemento coesivo que retoma as informações do 

trecho "consideradas pela administração do tribunal como legalmente 
aptas a receber os bens". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Pergunta-se: qual foi a medida de grande importância? A doa

ção de diversos equipamentos, chamados de "passíveis de desfazimento", 

a duas entidades. O trecho consideradas pela administraÇão do tribunal 
como legalmente aptas a receber os bens refere-se às entidades. 

@EM RELAÇÃO ÀS IDE IAS 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 Judiciário no 

atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, aconte

cerá o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. 

nos dias 11 e 12 de março de 2013, em Porto Alegre. O evento será 

organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e 

pelo Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. 

(Internet: <www.trt.lO.jus.br>, com adaptações). 
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@EM RELAÇÃO ÀS I DElAS E ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUI F. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1Qil Região (TRT), após auto

rização da presidenta, ef-2tuou a doação de diversos equipamen

tos, chamados de "passíveis de desfazimento", a :luas entidades: 

Creche Magia dos Sonhos e Associação dos Deficientes de Brasí

lia, consideradas pela administração do tribunal como legalmente 

aptas a receber os bens. 

A medida é de grande importância porque eqL.ipamentos con

siderados obsoletos ou de baixo rendimento para o TRT - como 

impressoras, teclados e :omputadores - podem ser muito úteis 

para instituições voltadas ao trabalho social, que não teriam como 

obtê-los a não ser pela via da doação. ( ... ) 

{Internet: <www.trtlO.jus.br>, com adaptações). 

187 

32. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) O termo 

"A medida" consiste em elemento coesivo que retoma as informações do 

trecho "consideradas pela administração do tribunal como legalmente 
aptas a receber os bens". 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Pergunta-se: qual foi a medida de grande importância? A doa

ção de diversos equipamentos, chamados de "passíveis de desfazimento", 

a duas entidades. O trecho consideradas pela administraÇão do tribunal 
como legalmente aptas a receber os bens refere-se às entidades. 

@EM RELAÇÃO ÀS IDE IAS 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 Judiciário no 

atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, aconte

cerá o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. 

nos dias 11 e 12 de março de 2013, em Porto Alegre. O evento será 

organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e 

pelo Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. 

(Internet: <www.trt.lO.jus.br>, com adaptações). 
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Errado- O pronome demonstrativo anafórico essa retoma as conven
ções coletivas de trabalho. 

@CONSIDERANDO AS I DElAS E ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, 
ainda mais em um país como o Brasil, que apresenta tradições e 
costumes muito variados em todo o seu território. Essa diversidade 
é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e 
da Diversidade Cultural {510}, criada em 2003 e ligada ao Ministério 
da Cultura. (. . .) 

Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/ 
sobre/cultura/> (com adaptações) 

35. (CESPE - Investigador de Polícia - BA/2013) Mantêm-se as informa
ções originais e a correção gramatical do trecho caso seja assim reescrito: 

Em 2003, ligada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de preservar e 
de valorizar as diferentes manifestações culturais, principalmente no Bra
sil, que têm tradições e costumes diversos, foi criada a Secretaria da iden
tidade e da Diversidade Cultural (SID). 

( ) Certo ( ) Errado 

· ,.~-~o!Yf:tPN:rÃ~fC}Sf / 

Certo - Todas as informações foram mantidas, embora na ordem 
inversa. 

®CONSIDERANDO AS IDEIAS E ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) A participação de toda a sociedade civil na discussão de 
qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com grupos de 
trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são apre
sentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é 
~ podem ser planejadas e desenvolvidas ações que permitam o 
acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas manifestações, 
independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual. 
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cul
tura/>(com adaptações). 
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Errado- O pronome demonstrativo anafórico essa retoma as conven
ções coletivas de trabalho. 

@CONSIDERANDO AS I DElAS E ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, 
ainda mais em um país como o Brasil, que apresenta tradições e 
costumes muito variados em todo o seu território. Essa diversidade 
é valorizada e preservada por ações da Secretaria da Identidade e 
da Diversidade Cultural {510}, criada em 2003 e ligada ao Ministério 
da Cultura. (. . .) 

Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/ 
sobre/cultura/> (com adaptações) 

35. (CESPE - Investigador de Polícia - BA/2013) Mantêm-se as informa
ções originais e a correção gramatical do trecho caso seja assim reescrito: 

Em 2003, ligada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de preservar e 
de valorizar as diferentes manifestações culturais, principalmente no Bra
sil, que têm tradições e costumes diversos, foi criada a Secretaria da iden
tidade e da Diversidade Cultural (SID). 

( ) Certo ( ) Errado 

· ,.~-~o!Yf:tPN:rÃ~fC}Sf / 

Certo - Todas as informações foram mantidas, embora na ordem 
inversa. 

®CONSIDERANDO AS IDEIAS E ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

DO TRECHO, JULGUE O ITEM A SEGUIR. 

( ... ) A participação de toda a sociedade civil na discussão de 
qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com grupos de 
trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são apre
sentadas as demandas da população. Com base nesses encontros é 
~ podem ser planejadas e desenvolvidas ações que permitam o 
acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas manifestações, 
independentemente de cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual. 
Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.br/sobre/cul
tura/>(com adaptações). 
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38. {CESPE -Investigador de Polícia- BA/2013) O termo "nesse", em "ini
ciativas artísticas inovadoras nesse segmento", refere-se à Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COMENT.Áf<-ldS 

Errado - Refere ao segmento gerado pela utilização da cultura na 
humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil. 

®TRECHO PARA JULGAR O ITEM. 

A experiência de governança pública tem mostrado que os sis
temas democráticos de governo se fortalecem à medida que os 
governos eleitos assumem a liderança de processos de mudanças 
que buscam o atendimento das demandas de sociedades cada vez 
mais complexas e alcançam resultados positivos perceptíveis pela 
população. 

Contemporaneamente, para o alcance de resultados de desen
volvimento nacional, exige-se dessa liderança não apenas o enfren
tamento de desafios de gestão, como a busca da eficiência na exe
cução dos projetos e das atividades governamentais, no conhecido 
lema de "fazer mais com menos", mas também o desafio de "fazer 
melhor" (com mais qualidade}, como se espera, por exemplo, nos 
serviços públicos de educação e saúde prestados à população. Esse 
novo desafio de governo tem como consequência um novo requi
sito de gestão, o que implica a necessidade de desenvolvimento de 
novos modelos de governança para se alcançarem os objetivos e 
metas de governo, em sintonia com a sociedade. ( ... ) 

Internet: <http://aquarius.mcti.gov.br>(com adaptações). 

39. (CESPE/Unb- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) Sem 
prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto, o último perí
odo do segundo parágrafo poderia ser assim resumido: Esse novo desafio 
governamental requer o desenvolvimento de novos modelos de gestão e 
de governança, com vistas ao alcance das metas de governo, em sintonia 
com a sociedade. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Note que o sentido foi mantido e não há erro gramatical. Veja
mos as substituições separadamente para facilita~ seu raciocínio na hora 
da prova -sempre desmembre as informações: 
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38. {CESPE -Investigador de Polícia- BA/2013) O termo "nesse", em "ini
ciativas artísticas inovadoras nesse segmento", refere-se à Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COMENT.Áf<-ldS 

Errado - Refere ao segmento gerado pela utilização da cultura na 
humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil. 

®TRECHO PARA JULGAR O ITEM. 

A experiência de governança pública tem mostrado que os sis
temas democráticos de governo se fortalecem à medida que os 
governos eleitos assumem a liderança de processos de mudanças 
que buscam o atendimento das demandas de sociedades cada vez 
mais complexas e alcançam resultados positivos perceptíveis pela 
população. 

Contemporaneamente, para o alcance de resultados de desen
volvimento nacional, exige-se dessa liderança não apenas o enfren
tamento de desafios de gestão, como a busca da eficiência na exe
cução dos projetos e das atividades governamentais, no conhecido 
lema de "fazer mais com menos", mas também o desafio de "fazer 
melhor" (com mais qualidade}, como se espera, por exemplo, nos 
serviços públicos de educação e saúde prestados à população. Esse 
novo desafio de governo tem como consequência um novo requi
sito de gestão, o que implica a necessidade de desenvolvimento de 
novos modelos de governança para se alcançarem os objetivos e 
metas de governo, em sintonia com a sociedade. ( ... ) 

Internet: <http://aquarius.mcti.gov.br>(com adaptações). 

39. (CESPE/Unb- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) Sem 
prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto, o último perí
odo do segundo parágrafo poderia ser assim resumido: Esse novo desafio 
governamental requer o desenvolvimento de novos modelos de gestão e 
de governança, com vistas ao alcance das metas de governo, em sintonia 
com a sociedade. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Note que o sentido foi mantido e não há erro gramatical. Veja
mos as substituições separadamente para facilita~ seu raciocínio na hora 
da prova -sempre desmembre as informações: 
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O Brasil deve aceitar o desafio ... 

sujeito V.T.O. 0.0. 

que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades 
da era digital = oração subordinada adjetiva (por possuir pronome 
relativo: que =o qual) explicativa (por possuir pontuação). 

incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades 

V.T.O. 0.0. 

®TRECHO PARA JULGAR OS ITENS. 

( ... ) 

Em um país de dimensões continentais e com mais de cinco 
mil municípios, como o Brasil, a boa gestão pública é condição 
necessária para o desenvolvimento com sustentabilidade e inclu
são social. É por meio de uma gestão eficaz que o governo reúne 
instrumentos para melhor atender às demandas por políticas inclu
sivas e por serviços públicos em um ambiente de crescimento e de 
fortes demandas sociais, com maior conscientização e participação 
de uma sociedade plural. 

Nesse cenário, fez-se necessário repensar o modelo de adminis
tração da máquina pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
em vigor desde maio de 2000, estabelece, entre outras exigências, 
o equilíbrio das contas governamentais, que possibilita ao Estado 
assumir o compromisso de investir na melhoria da sua capacidade 
de execução e, assim, prestar serviços adequados e implemen
tar políticas públicas eficazes e eficientes, garantindo, ao mesmo 
tempo, transparência na execução de programas governamentais e 
acesso desimpedido às informações solicitadas pelo cidadão. 

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Internet 
(com adaptações}. 

41. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) 
O período que inicia o segundo parágrafo do trecho poderia ser corre
tamente reescrito, sem prejuízo das informações originais, da seguinte 
forma: Devido ao cenário, fez necessário repensar-se o modelo administra
tivo da máquina pública. 

( ) Certo ( ) Errado 
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O Brasil deve aceitar o desafio ... 

sujeito V.T.O. 0.0. 

que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades 
da era digital = oração subordinada adjetiva (por possuir pronome 
relativo: que =o qual) explicativa (por possuir pontuação). 

incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades 

V.T.O. 0.0. 

®TRECHO PARA JULGAR OS ITENS. 

( ... ) 

Em um país de dimensões continentais e com mais de cinco 
mil municípios, como o Brasil, a boa gestão pública é condição 
necessária para o desenvolvimento com sustentabilidade e inclu
são social. É por meio de uma gestão eficaz que o governo reúne 
instrumentos para melhor atender às demandas por políticas inclu
sivas e por serviços públicos em um ambiente de crescimento e de 
fortes demandas sociais, com maior conscientização e participação 
de uma sociedade plural. 

Nesse cenário, fez-se necessário repensar o modelo de adminis
tração da máquina pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
em vigor desde maio de 2000, estabelece, entre outras exigências, 
o equilíbrio das contas governamentais, que possibilita ao Estado 
assumir o compromisso de investir na melhoria da sua capacidade 
de execução e, assim, prestar serviços adequados e implemen
tar políticas públicas eficazes e eficientes, garantindo, ao mesmo 
tempo, transparência na execução de programas governamentais e 
acesso desimpedido às informações solicitadas pelo cidadão. 

Por dentro do Brasil. Modernização da gestão pública. Internet 
(com adaptações}. 

41. (CESPE/Unb - TCU - Auditor Federal de Controle Externo/2013) 
O período que inicia o segundo parágrafo do trecho poderia ser corre
tamente reescrito, sem prejuízo das informações originais, da seguinte 
forma: Devido ao cenário, fez necessário repensar-se o modelo administra
tivo da máquina pública. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Certo- Trata-se de coesão textual e não há necessidade de repetir term::J. 
Substitua para se certificar: As organizações públicas têm instituído as unidades 
de educação corporativa, abrigadas sob a denominação "escolas de governe.'', 
com papel semelhante ao das universidades corporativas. ( ... ) De forma seme
lhante às universidades corporativas, desenvolvidas por grandes empresas 
privadas para assegurar o alinhamento da capacitação aos valores e desafios 
estratégicos que tais empresas enfrentam, o governo necessita de que as esco
las (de governo) assumam um papel de "escola corporativa de gestão" 

44. (CESPE/Unb - TCE/RO - Auditor de Controle Externo/2013) A coe
rência e a correção gramatical do texto seriam prejudicadas caso o tre
cho "De forma semelhante( ... ) grandes empresas privadas" fosse reescri-:o 
da seguinte forma: De forma semelhante, as grandes empresas privadas 
desenvolvem universidades corporativas. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ GOfvi.ENíÁR/0$ 

Certo- De forma semelhante a algo (às universidades). As universida
des corporativas foram desenvolvidas pelas grandes empresas privadas, ou 
seja, o sentido foi alterado, inverteu-se a informação. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Essa prática nos revela uma nova concepção de Estado, que 
se aproxima da sociedade e a incorpora por meio de atores sociais. 
A própria Constituição Federal estabeleceu inúmeros mecanismos 
e instrumentos de gestão que preveem a incorporação de atores 
sociais na gestão pública, em especial, nas áreas de saúde, meio 
ambiente e educação.( ... ) 

Adriano Cesar Ferreira Amo rim. O programa de capacitação de 
servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas da União: 
um exemplo de atuação estratégica das escolas de governo. Revista 
do TCU, ano 45, n!.! 26, jan.-abr./2013. Jnternet:<http://portal2.tcu. 
gov.br> (com adaptações). 

45. (CESPE/Unb - TCE/RO- Auditor de Controle Externo/2013) Seriam 
preservadas as ideias originais e a correção gramatical do texto, caso o 
período "Essa prática ( ... ) atores sociais" fosse reescrito da seguinte forma: 
Essa prática revela- nos uma nova concepção de Estado que se aproxima e 
incorpora a sociedade por meio de atores sociais. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Certo- Trata-se de coesão textual e não há necessidade de repetir term::J. 
Substitua para se certificar: As organizações públicas têm instituído as unidades 
de educação corporativa, abrigadas sob a denominação "escolas de governe.'', 
com papel semelhante ao das universidades corporativas. ( ... ) De forma seme
lhante às universidades corporativas, desenvolvidas por grandes empresas 
privadas para assegurar o alinhamento da capacitação aos valores e desafios 
estratégicos que tais empresas enfrentam, o governo necessita de que as esco
las (de governo) assumam um papel de "escola corporativa de gestão" 

44. (CESPE/Unb - TCE/RO - Auditor de Controle Externo/2013) A coe
rência e a correção gramatical do texto seriam prejudicadas caso o tre
cho "De forma semelhante( ... ) grandes empresas privadas" fosse reescri-:o 
da seguinte forma: De forma semelhante, as grandes empresas privadas 
desenvolvem universidades corporativas. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ GOfvi.ENíÁR/0$ 

Certo- De forma semelhante a algo (às universidades). As universida
des corporativas foram desenvolvidas pelas grandes empresas privadas, ou 
seja, o sentido foi alterado, inverteu-se a informação. 

@TRECHO PARA O ITEM. 

( ... ) Essa prática nos revela uma nova concepção de Estado, que 
se aproxima da sociedade e a incorpora por meio de atores sociais. 
A própria Constituição Federal estabeleceu inúmeros mecanismos 
e instrumentos de gestão que preveem a incorporação de atores 
sociais na gestão pública, em especial, nas áreas de saúde, meio 
ambiente e educação.( ... ) 

Adriano Cesar Ferreira Amo rim. O programa de capacitação de 
servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas da União: 
um exemplo de atuação estratégica das escolas de governo. Revista 
do TCU, ano 45, n!.! 26, jan.-abr./2013. Jnternet:<http://portal2.tcu. 
gov.br> (com adaptações). 

45. (CESPE/Unb - TCE/RO- Auditor de Controle Externo/2013) Seriam 
preservadas as ideias originais e a correção gramatical do texto, caso o 
período "Essa prática ( ... ) atores sociais" fosse reescrito da seguinte forma: 
Essa prática revela- nos uma nova concepção de Estado que se aproxima e 
incorpora a sociedade por meio de atores sociais. 

( ) Certo ( ) Errado 
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Mas a quem interessa dizer que tal crime é passionat que o réu 
estava sofrendo com a rejeição, ou que ele não conseguia enxergar 
a própria vida com a ausência da mulher amada? Com esse discurso, 
coloca-se a violência contra a mulher no âmbito privado, para jus
tificar frases do tipo "em briga de marido e mulher; ninguém mete 
a colher". Assim, afasta-se a necessidade de uma discussão geral e 
mudança social em relação a esses crimes, como se algo entre os 
dois justificasse a violência, a tortura, o assassinato. Lavamos as 
mãos e fingimos que, se nos aproximarmos, estaremos invadindo 
a privacidade alheia. 

Nádia Lapa. "Crime passional": não é amor, é poder. lnterne
t:<www.cartacapital.com.br> (com adaptações). 
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46. (CESPE/Unb - TCE/ES - Analista Administrativo/2013) No que se 
refere a aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. 

A) Em "O criminoso tem certeza de que a vítima lhe pertence" (segundo 
parágrafo), a oração "de que a vítima lhe pertence" funciona como 
um dos complementos verbais de "tem". 

B) Na oração "com quem havia terminado o relacionamento um dia 
antes" (primeiro parágrafo), o verbo haver está empregado como 
verbo impessoal. 

C) A oração "se nos aproximarmos" (último parágrafo) expressa, em 
relação à oração principal, circunstância de tempo, estando entre 
vírgulas porque está deslocada no período. 

O) O vocábulo "como" (segundo parágrafo) poderia ser substituído, 
nas duas ocorrências, por conforme, sem prejuízo para a coerência 
do texto. 

E) O emprego da preposição "a" em "a quem interessa dizer que tal 
crime é passional" (último parágrafo) justifica-se pela regência da 
forma verbal "interessa". 

~- 80/VIE:Ni"'ÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Ordem direta: Dizer que tal crime é 
passional interessa a alguém =a quem. A preposição é exigida pelo verbo 
transitivo indireto e faz parte do objeto indireto. 

Alternativa "a" -Opa! Quem tem, tem algo= verbo transitivo direto; 
objeto direto: certeza. Quem tem certeza, tem certeza de algo = "de que 
a vítima lhe pertence" possui função de complemento nominal e não de 
complemento verbal. 
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a própria vida com a ausência da mulher amada? Com esse discurso, 
coloca-se a violência contra a mulher no âmbito privado, para jus
tificar frases do tipo "em briga de marido e mulher; ninguém mete 
a colher". Assim, afasta-se a necessidade de uma discussão geral e 
mudança social em relação a esses crimes, como se algo entre os 
dois justificasse a violência, a tortura, o assassinato. Lavamos as 
mãos e fingimos que, se nos aproximarmos, estaremos invadindo 
a privacidade alheia. 

Nádia Lapa. "Crime passional": não é amor, é poder. lnterne
t:<www.cartacapital.com.br> (com adaptações). 
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46. (CESPE/Unb - TCE/ES - Analista Administrativo/2013) No que se 
refere a aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. 

A) Em "O criminoso tem certeza de que a vítima lhe pertence" (segundo 
parágrafo), a oração "de que a vítima lhe pertence" funciona como 
um dos complementos verbais de "tem". 

B) Na oração "com quem havia terminado o relacionamento um dia 
antes" (primeiro parágrafo), o verbo haver está empregado como 
verbo impessoal. 

C) A oração "se nos aproximarmos" (último parágrafo) expressa, em 
relação à oração principal, circunstância de tempo, estando entre 
vírgulas porque está deslocada no período. 

O) O vocábulo "como" (segundo parágrafo) poderia ser substituído, 
nas duas ocorrências, por conforme, sem prejuízo para a coerência 
do texto. 

E) O emprego da preposição "a" em "a quem interessa dizer que tal 
crime é passional" (último parágrafo) justifica-se pela regência da 
forma verbal "interessa". 

~- 80/VIE:Ni"'ÁRIOS 

Alternativa correta: letra "e" - Ordem direta: Dizer que tal crime é 
passional interessa a alguém =a quem. A preposição é exigida pelo verbo 
transitivo indireto e faz parte do objeto indireto. 

Alternativa "a" -Opa! Quem tem, tem algo= verbo transitivo direto; 
objeto direto: certeza. Quem tem certeza, tem certeza de algo = "de que 
a vítima lhe pertence" possui função de complemento nominal e não de 
complemento verbal. 
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Alternativa "c" -Poderia inserir uma vírgula após a segunda ocorrên
cia de "ou" se fosse, também, inserida uma vírgula após ainda: o réu agiu 
com motivação torpe ou fútil, ou, ainda, sem dar possibilidade de defesa à 
vítima. Inserir apenas uma vírgula acarretaria erro. 

Alternativa "e" - Lavamos e estaremos indicam certeza; lavemos e 
estaríamos, dúvida, condição, ou seja, o sentido é alterado. 

®TEXTO PARA A QUESTÃO. 

TÍTULO 1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 19 Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, desti
nado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 
e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de into
lerância étnica. 

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considero- se: 

1- discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclu
são, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir 
o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública ou privada; 

(. .. ). 
Lei nr! 12.288/2010. Internet: <www.planafto.gov.br>. 

48. (CESPE/Unb- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) Considerando 
os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, assinale a opção correta. 

A) Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma infini
tiva "garantir" estivesse flexionada no plural, para concordar com 
a expressão "a efetivação da igualdade de oportunidades, ( ... ) e às 
demais formas de intolerância étnica". 

8) A supressão do artigo "a" empregado antes de "defesa" e a do artigo 
"o" empregado antes de "combate" (ambos em negrito) manteriam 
a correção gramatical do texto e tornariam mais claras as relações 
entre os termos da oração. 

C) A expressão "às demais" (em negrito) poderia ser correta e coeren
temente substituída por demais. 

D) A oração "que tenha por objeto" poderia ser substituída, sem preju
ízo da correção gramatical do texto, por cujo objetivo seja. 
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Alternativa "c" -Poderia inserir uma vírgula após a segunda ocorrên
cia de "ou" se fosse, também, inserida uma vírgula após ainda: o réu agiu 
com motivação torpe ou fútil, ou, ainda, sem dar possibilidade de defesa à 
vítima. Inserir apenas uma vírgula acarretaria erro. 

Alternativa "e" - Lavamos e estaremos indicam certeza; lavemos e 
estaríamos, dúvida, condição, ou seja, o sentido é alterado. 

®TEXTO PARA A QUESTÃO. 

TÍTULO 1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 19 Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, desti
nado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 
e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de into
lerância étnica. 

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considero- se: 

1- discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclu
são, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir 
o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública ou privada; 

(. .. ). 
Lei nr! 12.288/2010. Internet: <www.planafto.gov.br>. 

48. (CESPE/Unb- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) Considerando 
os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, assinale a opção correta. 

A) Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma infini
tiva "garantir" estivesse flexionada no plural, para concordar com 
a expressão "a efetivação da igualdade de oportunidades, ( ... ) e às 
demais formas de intolerância étnica". 

8) A supressão do artigo "a" empregado antes de "defesa" e a do artigo 
"o" empregado antes de "combate" (ambos em negrito) manteriam 
a correção gramatical do texto e tornariam mais claras as relações 
entre os termos da oração. 

C) A expressão "às demais" (em negrito) poderia ser correta e coeren
temente substituída por demais. 

D) A oração "que tenha por objeto" poderia ser substituída, sem preju
ízo da correção gramatical do texto, por cujo objetivo seja. 
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Comparado a outras transferências públicas, o referido pro
grama é o que r~<:!IJ.~ a desigualdade e a pobreza ao menor cust<::>. 
Cada real adicional aplicado no Bolsa Família impacta a desigual
dade 369% e 86% a mais que a previdência social em geral e o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), respectivamente . .Q.?__ 
dados da pesgu!_:;~_<:_.!_~stam o caráter sustentável do programa, 

visto que SJ-~~E<:.!!l.L~.<3. e o BPC gastam juntos, em média, 1% do_ 
PIB brasileiro, e~uanto a maioria dos países europeus gasta mais 
que isso. Somente em 2012, o governo federal dos Estados Unidos 
da América destinou U$ 315 bilhões, cerca de 2% de seu PIB, para 
programas com essa finalidade. No mesmo ano, os programas do 
Brasil representaram um gasto de R$ 21,1 bilhões, apenas 0,46% 
do Pl B do país. 

Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca de 13,8 
milhões de famílias, o que significa que o benefício é destinado a 
aproximadamente 50 milhões de indivíduos- um quarto de toda a 
população brasilei_r33,. 

Programa Bolsa Família reduziu a miséria em 28% nos últimos 
dez anos. Internet: (com adaptações). 
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49. (CESPE/Unb - TCE/ES - Analista Administrativo/2013) Assinale a 
opção em que a proposta de reescrita para trecho do texto está gramati
calmente correta e coerente com as ideias nele apresentadas. 

A) "entre 2002 e 2012 ( ... ) para 3,6%" (12 parágrafo): "em 2002, 8,8% 
de brasileiros viviam com menos de R$ 70; em 2012, essa proporção 
reduziu-se para 3,6%. 

B) "o referido programa ( ... ) ao menor custo" (22 parágrafo): a desi
gualdade e a pobreza é reduzida de maneira mais eficiente por meio 
do referido programa. 

C) "Os dados da pesquisa ( ... )a maioria dos países europeus gasta mais 
que isso" (I~ parágrafo): Em comparação à outros países europeus, 
o Brasil gasta um valor menor do seu PIB para manter o Bolsa Famí
lia e o BPC, o que comprova o caráter sustentável do programa. 

D) "um quarto de toda a população brasileira" (32 parágrafo): um 
quarto de toda a população brasileira que recebem o benefício do 
Bolsa Família. 

E) "Somente em 2012 ( ... ) essa finalidade" (22 parágrafo): O governo 
dos Estados Unidos da América gastaram-:- somente em 2012, U$ 
315 bilhões, aproximadamente 2% de seu PIB, com programas de 
transferência de renda. 
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49. (CESPE/Unb - TCE/ES - Analista Administrativo/2013) Assinale a 
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quarto de toda a população brasileira que recebem o benefício do 
Bolsa Família. 
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D) o segundo período, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minús
culas, fosse introduzido pela conjunção Portanto. 

E} a vírgula logo após "São Paulo" fosse substituída pela forma verbal~ e 
a que sucede "investidores" fosse substituída pela conjunção porque. 

~· COM.EN-fÁRIOS. 

Alternativa correta: letra "a" - Substituição sugerida: O crescente 
quadro da violência em São Paulo, fator que gera medo na sociedade e 
insegurança para empresas e investidores, tem desafiado o antigo axioma 
sociológico de que a exclusão é a grande causadora da criminalidade, pois 
o Brasil é, hoje, um dos países com a menor taxa de desemprego e promo
veu, nos últimos dez anos ... = a ideia da segunda oração é de explicação e 
por isso torna-se correto o emprego da conjunção pois ligando as orações. 

Dica: pois equivalendo a porque é explicação; equivalendo a logo é con
clusão. 

Alternativa "b"- Altera a coerência. Os verbos das orações anteriores 
estão no presente indicando ações habituais e isso deve ser mantido na 
oração "O Brasil é ... "; se retira~ a conjunção "e" aditiva, será retirada a i dei a 
de adição entre as orações. 

Alternativa "c" - Não há relação de finalidade expressa por visanda 
que, a fim de que. 

Alternativa "d" -Também não há ideia de consequência (na oração 
subordinada) ou de conclusão (na oração coordenada). 

Alternativa "e" - A relação é adicional e não explicativa, não cabendo 
a conjunção porque. 

@TEXTO PARA AS QUESTÕES. 

A violência contra a juventude negra foi debatida, em outubro, 
pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com o 
estudo A Cor dos Homicídios no Brasil, desenvolvido pelo coorde
nador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Ameri
cana no Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, enquanto o índice de mor
talidade entre jovens brancos no país caiu 27,1%, o de mortalidade 
entre negros cresceu 35,9%. 

Com base em dados do sistema de informações de morta
lidade, do Ministério da Saúde, a pesquisa revela que, no Brasil, 
as maiores vítimas de violência são jovens negros com baixa esco
laridade. O racismo é a maior motivação para os crimes. Alagoas, 
Espírito Santo, Paraíba, Pará, Distrito Federal e Pernambuco são 
as unidades da Federação que mais registram casos de homicídios 
contra negros. 
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Alternativa "c" -Pelo contrário: as aspas indicam discurso direto, isto 
é, são as falas do pesquisador e da porta-voz da Secretaria Nacional da 
Juventude da Presidência da República. 

Alternativa "d" -Os números representam. 

Alternativa "e" -Regras distintas: pa-ís= hiato; ho-mi-cí-dios= paroxí
tona terminada em ditongo. 

52. (CESPE/Unb- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) A respeito das 
ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta. 

A) A expressão 'em relação à' (em negrito) poderia ser correta e coe
rentemente substituída por no que concerne à. 

B) Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, pode
ria ser inserida urna vírgula logo após "país" (em negrito). 

C) O emprego da vírgula logo após "27,1%" (ern negrito) é facultativo. 

D) O termo "enquanto" (em negrito), que expressa, no texto, circuns
tância de conformidade, poderia ser substituído, coerentemente, 
por como. 

E) O termo 'especificamente' (ern negrito) poderia ser substituído, 
sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, 
por exclusivamente. 

~ COMENTÁRIOS 

Alternativa correta: letra "a"- É importante notar que a crase foi man
tida; em seguida, vejamos o significado de no que concerne à = possuir 
uma relação com; dizer respeito a; em relação a. 

Alternativa "b" - o que é pronome relativo (equivale a o qual) e está 
inserido em uma oração subordinada adjetiva (por possuir pronome rela
tivo) restritiva (por não possuir pontuação). Ao inserir a vírgula, passamos 
a ter uma oração adjetiva explicativa, alterando o sentido de restrição para 
genérico. Relembrando: explicativa =todos; restritiva= alguns. 

Alternativa "c" -a vírgula é obrigatória por separar orações com sujei
tos distintos: o índice de mortalidade entre jovens brancos no país caiu 
27,1%, o de mortalidade entre negro~ cresceu 35,9%. 

Alternativa "d"- enquanto, no contexto, possui ide ia de proporcionali
dade (à medida que, à proporção que) e não pode ser substituído por como 
que pode indicar: 1Q) comparação; 2Q) conformidade; 3Q) causa; 4Q) igual 

proporção (quanto). 
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@TRECHO PARA A QUESTÃO. 

( ... ) No setor público, a situação não é diferente. As organiza
ções públicas têm instituído as unidades de educação corporativa, 
abrigadas sob a denominação "escolas de governo", com papel 
semelhante ao das universidades corporativas. Respeitam-se, 
decerto, as características particulares da administração pública. 
( ... ) 

Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de capacitação de 
servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas da União: 
um exemplo de atuação estratégica das escolas de governo. Revista 
do TCU, ano 45, n2 26, jan.-abr./2013. /nternet:<http://portal2.tcu. 
gov.br> (com adaptações). 
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54. (CESPE/Unb- TCE/RO- Auditor de Controle Externo/2013) Sem pre

juízo da correção gramatical do seu sentido original, o termo "decerto" 
poderia ser substituído pelo vocábulo porventura. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ C.óMr::N+ÁR(ós 

Errado- Decerto significa "em que há certeza; por certo; certamente" 
e porventura demonstra que o falante expressa, no plano hipotético, o teor 
da oração que pretende modificar; por hipótese, por acaso. 
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Capítulo 1 

In te çãode xto 

No edital: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados; 
reconhecimento de tipos e gêneros textuais 

®TEXTO I 

Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da República 
foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma 
de governo deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se 
dois grupos que defendiam diferentes formas de se -=xercer o poder 
da República: os civis e os militares. Os civis, representados pelas 
elites das principais províncias- São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul -, queriam uma república federativa 
que desse muita autonomia às unidades regionais. Os militares, 
por outro lado, defendiam um Poder Executivo f::>rLe e se opunham 
à autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as acirradas 
disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro que demons
trava a grande instabilidade sentida pelos cídadã•Js que viveram 
naqueles anos. Mas havia cidadãos? 

Formalmente, a Constituição de 1891 definia ccmo cidadãos os 
brasileiros natos e, em regra, os naturalizados. Podiam votar os cida
dãos com mais de vinte e um anos de idade que tivessem se alistado 
conforme determinação legal. Mas o que, exatamente, significava 
isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, 
votaram 2,2% da população. Tudo indica que, apesar de a República 
ter abolido o critério censitário e adotado o vo:o direto, a partici
pação popular continuou sendo muito baixa em vi -tu de, principal
mente, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres. 

No que se refere à legislação eleitoral, alguns instrumentos 
legais vieram a público, mas nenhum deles alterou profundamente 
o processo eleitoral da época. As principais alterações promovidas 
na legislação contemplaram o fim do voto ce1sitário e a manu
tenção do voto direto. Essas modificações, embora importantes, 
tiveram pouca repercussão prática, já que o voto ainda era restrito 
-analfabetos e mulheres não votavam- e o pro·:esso eleitoral con
tinuava permeado por toda sorte de fraudes. 
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In te -çao e texto 

No edital: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados; 
reconhecimento de tipos e gêneros textuais 

®TEXTO I 
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~ COMENTÁRIOS 

Certo- Os civis, representados pelas elites das principais províncias
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul-, queriam uma 
república federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Os 
militares, por outro lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opu
nham à autonomia buscada pelos civis. 

04. (Cespe - Analista Judiciário - Area Judiciária- TRE-G0/2015) a ins
tabilidade observada nos anos que se seguiram à Proclamação da Repú
blica deveu-se ao súbito ganho de poder dos civis, o que, de acordo com 
o texto, gerou acirradas disputas com os militares, tradicionais detentores 
do poder. 

~ COMENTÁRIOS 

Errado- Erros: 1. o conflito de interesses entre civis e militares, prin
cipal motivo da instabilidade: havia também conflitos internos em cada 
grupo; 2. o texto não demonstra que os militares eram tradicionais deten
tores do poder. 

@TEXTO li 

Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do povo e 
por ele será exercido, quer de maneira direta, quer por intermédio 
de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do espírito do 
texto constitucional, deve ser interpretada como verdadeiro dogma 
estabelecido pelo constituinte originário, mormente quando nos 
debruçamos sobre o cenário poli"tico dos anos anteriores à eleição 
dos membros que comporiam a Assembleia Constituinte que resul
tou na Carta de 1988. 

Em expedita sinopse, é possível perceber que, após longo perí
odo de repressão à manifestação do pensamento, o povo brasileiro 
ansiava por exercer o direito de eleger os seus representantes com 
o objetivo de participar direta ou indiretamente da formação da 
vontade política da nação. 

Dentro desse contexto, impende destacar que os movimentos 
populares que ocorreram a partir do ano de 1984, que deram mar
gem ao início do processo de elaboração da nova Carta, deixaram 
transparecer de maneira cristalina aos então governantes que o 
coração da nação brasileira estava palpitante, quase que exagera
damente acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar 
o exercício do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou de ser 
escolhido pelo povo brasileiro. 
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~ COMENTÁRIOS 
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curadas do que outras. Aceitas por todos, assumiram a função de 
moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e 
servindo para avaliar-lhes o valor. Eram as moedas-mercadorias. 
O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi 
outra moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na 
conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua função 
como instrumento de troca no vocabulário português, em palavras 
como pecúnia e pecúlio, capital e salário. 

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram inconve
nientes às transações comerciais, devido à oscilação de seu valor, 
pelo fato de não serem fracionáveis e por serem 16 facilmente pere
cíveis, o que não permitia o acúmulo de riquezas. Surgiram, então, 
no século VIl a.C., as primeiras moedas com características seme
lhantes às das atuais: pequenas peças de metal com peso e valor 
definidas e com a impressão do cunho oficial, isto é, a marca de 
quem as emitiu e garante o seu valor. 

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moedas forarr 
o ouro e a prata. O emprego desses metais se impôs, não só por suo 
raridade, beleza, imunidade à corrosão e por seu valor econômico .. 
mas também por antigos costumes religiosos. Durar; te muitos sécu
los, os países cunharam em ouro suas moedas de maior valor, reser
vando a prata e o cobre para os valores menores. Esses sistemas 
se mantiveram até o final do século XIX, quando o cuproníquel e .. 
posteriormente, outras ligas metálicas passaram a ser empregados 
e a moeda passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo 
valor gravado em sua face, que independe do metal nela contido. 

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os valores com 
um ourives, pessoa que negociava objetos de ourc e prata e que, 
como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de recibo.passou a 
ser utilizado para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão, 
e deu origem à moeda de papel. Com o tempo, da forma como ocor
reu com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão 
de cédulas, controlando as falsificações e garantindo o poder de 
pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos 
centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas. 

Internet: <www.bcb.gov.br>(com adaptações). 

07. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) Infere-se do texto que, até que 
se começasse a empregar ligas metálicas na cunhagem de moedas, seu 
valor estava associado ao valor econômico do próprio metal com que elas 
eram fabricadas. 

{ ) Certo { ) Errado 
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seja, de 12 mil a 16 mil novos profissionais precisam passar por uma 
requalificação logo que saem da universidade para poder entrar no 
mercado de trabalho", diz Pie r Cor/o Sola. 

Internet: <www1.folha.uol.com.br>(com adaptações). 

08. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) Os dados e as opiniões apre
sentados no texto indicam que a obtenção de um diploma de curso supe
rior não garante ao profissional da área de TI um emprego nessa área. 

( ) Certo ( } Errado 

~ COMENTÁRIOS 

Certo - No último parágrafo: Segundo o cadastro das instituições de 
educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio
nais, há 1.021 cursos superiores ligados a computação, informática, TI e 
análise de sistemas. "Mas só metade dos alunos tem formação adequada, 
ou seja, de 12 mil a 16 mil novos profissionais precisam passar por uma 
requalificação logo que saem da universidade para poder entrar no mer
cado de trabalho", diz Pier Carla Sola. 

09. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) As opiniões dos profissionais apre
sentadas no texto para embasar a ideia defendida pelo autor são divergentes. 

( } Certo ( } Errado 

~ COMENTÁRIOS 

Errado - Divergente: em que há divergência, discordância; DISCOR
DANTE; DISCREPANTE. As opiniões são convergentes: que têm orientação, 
conduta ou ideias e objetivos similares aos de outrem. 

10. (CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) De acordo com o texto, são 
competências complementares de um profissional de TI a disposição para 
aprender continuamente e a correta percepção do ambiente profissional 
onde ele vai atuar. 

} Certo ( } Errado 

Certo- Trechos que evidenciam a ideia: "o profissional de TIC tem de 
estar comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em traba
lhar com gestão de projetos, saber se comunicar e trabalhar em diversas 
equipes" ( ... } "O profissional tem de ter visão do negócio e conhecer a rea
lidade da empresa que atende, senão ficará sem emprego". 
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O tráfico de pessoas e as formas contemporâ 1eas de trabalho 
escravo não são uma doença, e sim uma febre que indica que o 
corpo está doente. Por isso, sua erradicação não virá apenas com 
a libertação de trabalhadores, equivalente a um antitérmico -
necessário, mas paliativo. O fim do tráfico passa por uma mudança 
profunda, que altere o modelo de desenvolvimento predatório do 
meio ambiente e dos trabalhadores. A escravidão contemporânea 
não é um resquício de antigas práticas que vão desaparecer com o 
avanço do capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo 
para se expandir. 

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje. In: His
tória viva. Internet: <www2.uol.com.br> (com adaptações). 

12. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Segundo o texto, 
a devastação do meio ambiente e a exploração de mão de obra escrava 
caracterizam o modelo de desenvolvimento atual. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vO/VlENíÁRIOS 

Certo- No trecho destacado abaixo, pode-se observar que a devasta
ção do meio ambiente e a exploração de mão de obr3 escrava caracterizam 
o modelo de desenvolvimento atual. Analise: 

"O fim do tráfico passa por uma mudança profunda, que altere o modelo 
de desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos trabalhadores. A 
escravidão contemporânea não é um resquício de antigas práticas que vão 
desaparecer com o avanço do capital, mas um instrumento utilizado pelo 
capitalismo para se expandir." 

13. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014} Infere-se do texto 
a existência de dois segmentos que lucram com o tráfico de pessoas: as 
empresas, que reduzem os custos com mão de obra, e os intermediários, 
que se beneficiam da exploração de pessoas que desejam migrar. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ vO/VlENíÁ~ÍOs 

Certo- O segundo parágrafo permite a inferência de que as empresas 
e os intermediários lucram com o tráfico de pessoas. Veja: 

" ... Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de 
mão de obra para o tráfico - ao passo que a demanda por essa força de 
trabalho sustenta o comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, 
como os gatos (contratadores que aliciam pessoas para serem explora-
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"Nos locais em que suas viagens começaram, havia filhos, pais, esposas 
e outros que dependiam deles para que enviassem dinheiro." 

15. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) O texto é narrativo e 
autobiográfico, o que se evidencia pelo uso da primeira pessoa do singular 
no segundo parágrafo, quando é contado um fato acontecido ao narrador. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ COMENTÁRIO$ 

Errado- O texto é predominantemente narrativo, o que se pode julgar 
pelos relatos feitos pelo autor. É narrativo, sim, porém não é autobiográ
fico. Trata-se de um texto informativo e de caráter jornalístico. Observe a 
fala do narrador: "Tive de convencê-lo, concordando em usar um nome 
falso ... " e "Depois de uma série de encontros e entrevistas ... ", ou seja, o 
narrador é um jornalista fazendo uma matéria acerca do tráfico de pessoas 
da China para a Europa. O texto não é autobiográfico, pois relata uma his
tória que se passa com outra pessoa (Huang) e não com ele, o autor. 

®TEXTO PARA OS ITENS. 

Hoje, todos reconhecem, porque Marx impôs esta demonstra
ção no Livro 11 d'O Capital, que não há produção possível sem que 
seja assegurada a reprodução das condições materiais da produ
ção: a reprodução dos meios de produção. 

Qualquer economista, que neste ponto não se distingue de 
qualquer capitalista, sabe que, ano após ano, é preciso prever o que 
deve ser substituído, o que se gasta ou se usa na produção: maté
ria-prima, instalações fixas (edifícios), instrumentos de produção 
(máquinas) etc. Dizemos: qualquer economista é igual a qualquer 
capitalista, pois ambos exprimem o ponto de vista da empresa. 

Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 
3a ed. Lisboa: Presença, 1980 (com adaptações). 

16. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) Infere-se do texto que 
todo economista é capitalista, mas o inverso não é verdadeiro, pois nem 
todo capitalista é proprietário de empresa. 

( ) Certo { ) Errado 

Errado- O texto deixa claro que economista se identifica com capita
lista no que diz respeito a não existência de "produção possível sem que 
seja assegurada a reprodução das condições materiais de produção: a 
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Nota da autora: gabarito alterado de CERTO para ERRADO. 

Motivo de CESPE: Considerando-se não ser possível inferir do texto o 
que se afirma no item, opta-se pela alteração de seu gabarito. 

18. (Cespe - Agente de Polícia Federal - DPF/2014) Verifica-se no texto 
uma ampliação de sentido do termo "dependência": da dependência quí
mica causada em usuários de drogas à dependência de grupos e países cuja 
economia lucra com o narcotráfico. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ CO/IIIENíÁ'RIOS 

Certo - "A cocaína gera 'dependência' em grupos econômicos e até 
mesmo nas economias de alguns países ... " (2º parágrafo) mostra que o 
emprego do termo "dependência" sofreu ampliação no contexto e, pelo 
destaque das aspas, pode ser associado à dependência química que causa 
nos usuários e, em especial como foi utilizado, em grupos ou países cuja 
economia lucra com o narcotráfico. 

19. (Cespe- Agente de Polícia Federal- DPF/2014) Infere-se do texto que 
o lucro com o narcotráfico equivale a duas vezes o lucro com as exporta
ções legais tanto na Bolívia quanto na Colômbia. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- O trecho destacado abaixo nos mostra os números que, colo
cados numa tabela, nos permite visualizar claramente e assegurar que a 
assertiva está errada, pois a primeira coluna não representa duas vezes 
(dobro) da segunda. Analise ambos, trecho e tabela: 

"Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam a US$ 1,5 bilhão con
tra US$ 2,5 bilhões das exportações legais. Na Colômbia, o narcotráfico 
gera de US$ 2 a 4 bilhões, enquanto as exportações oficiais geram US$ 

5,25 bilhões. 

2 a 4 bilhões 5,25 bilhões 
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tize em face das pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (como prevê 
o artigo 3!? da Constituição Federal), por meio da implementação de 
políticas públicas compensatórias e eficazes. 

A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. Todos 
nós somos igualmente responsáveis pela efetiva compensação de 
que se cuida. As empresas, por sua vez, devem primar pelo respeito 
ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre ini
ciativa, para que se implementem a cidadania plena e a dignidade 
do trabalhador com ou sem deficiência (previstas nos artigos 1!? 
e 170 da Constituição Federal). Nesse diapasão, a contratação de 
pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra. Desses 
trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação, assiduidade, 
enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado. Não se quer assis
tencialismo, e sim oportunidades. 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspe
ção do Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho. 2!? ed., Brasília, 200Z Internet: <www.dominiopublico. 
gov.br> (com adaptações). 

21. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) De acordo com o 
texto, ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiên
cia constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indiví
duos. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - No segundo parágrafo: No que toca às pessoas com defici
ência, é possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente exclu
dente que orientava as ações governamentais tem sido substituído par pro
gramas de efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do próprio 
destino, e não mais meros beneficiários de políticas de assistência social. 

22. (CESPE- Auditor-Fiscal do Trabalho- MTE/2013) Segundo o autor do 
texto, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária só é possível 
mediante a inclusão, na sociedade, das pessoas com deficiência. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado 

Nota da autora: Atente-se ao enunciado: segundo o autor. Isso significa 
que não se pode ir além do texto. No item, inverte-se a ordem: 



Capítulo 1- Interpretação de texto 225 

tize em face das pessoas com deficiência, há que se exigir do Estado 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (como prevê 
o artigo 3!? da Constituição Federal), por meio da implementação de 
políticas públicas compensatórias e eficazes. 

A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. Todos 
nós somos igualmente responsáveis pela efetiva compensação de 
que se cuida. As empresas, por sua vez, devem primar pelo respeito 
ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre ini
ciativa, para que se implementem a cidadania plena e a dignidade 
do trabalhador com ou sem deficiência (previstas nos artigos 1!? 
e 170 da Constituição Federal). Nesse diapasão, a contratação de 
pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra. Desses 
trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação, assiduidade, 
enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado. Não se quer assis
tencialismo, e sim oportunidades. 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspe
ção do Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho. 2!? ed., Brasília, 200Z Internet: <www.dominiopublico. 
gov.br> (com adaptações). 

21. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) De acordo com o 
texto, ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiên
cia constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indiví
duos. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - No segundo parágrafo: No que toca às pessoas com defici
ência, é possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente exclu
dente que orientava as ações governamentais tem sido substituído par pro
gramas de efetiva inclusão, que visam formar cidadãos sujeitos do próprio 
destino, e não mais meros beneficiários de políticas de assistência social. 

22. (CESPE- Auditor-Fiscal do Trabalho- MTE/2013) Segundo o autor do 
texto, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária só é possível 
mediante a inclusão, na sociedade, das pessoas com deficiência. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado 

Nota da autora: Atente-se ao enunciado: segundo o autor. Isso significa 
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~. C-ÓfVIEf\l"fÁ'F.tgs. 

Certo- No primeiro parágrafo: Embora as conquistas obtidas a partir da 
Revolução Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de 
cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se verificasse 
na prática. A mera declaração formal das liberdades nos documentos e nas 
legislações esboroava diante da inexorável exclusão econômica da maioria da 
população. 

No segundo parágrafo: No entanto, foi somente depois da Segunda 
Guerra Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja 
vista que só então se percebeu a necessidade de se valorizar a von
tade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, em suas 
necessidades e peculiaridades. Em outras palavras, verificou-se cla
ramente que a maioria pode ser opressiva, a ponto de conduzir legi
timamente ao poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos como 
esse não se repetissem, fez-se premente a cnação de salvaguardas 
em prol de todas as minorias, uma vez que a soma destas empresta 
legitimidade e autenticidade à vontade da maioria. Unindo as duas 
afirmações retiradas do texto, conclui-se que as conquistas sociais 
verificadas após a Segunda Guerra Mundial foram mais efetivas que 
as percebidas após a Revolução Francesa. 

25. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) Depreende-se do 
texto que a necessidade de busca de direitos sociais que compensassem as 
desigualdades econômicas foi a razão maior da Segt.:nda Guerra Mundial. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Houve, mais vez, extrapolação do que foi afirmado no texto, 
pois não cita as causas da 2~ Guerra Mundial, nem a razão maior. Cita, ape
nas, algumas consequências: a necessidade de se valorizar a vontade da 
maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, em suas necessidades e 
peculiaridades. Em outras palavras, verificou-se claramente que a maioria 
pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo 
ou o fascismo. Para que jatos como esse não se repetissem, fez-se premente 
a criação de salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a 
soma destas empresta legitimidade e autenticidade à vontade da maioria. 

@JULGUE OS ITENS A SEGUIR COM BASE NAS IDEIAS DO TEXTO. 

Existe no mercado uma tendência de crescimentc da taxa de ati
. vidade feminina e de melhoria para as mulheres no disputa por pos
tos de trabalho. De fato, desde meados dos anos oitenta do século 
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26. (CESPE- Auditor-Fiscal do Trabalho- MTE/2013) Conclui-se da leitura 
do texto que, comparado ao número de homens contratados para traba
lhar no setor industrial, o número de mulheres que trabalham nesse setor 
é pequeno. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo- Esclarecendo, segundo o texto: Uma delas decorre da amplitude 
do processo de reestruturação produtiva iniciada na década de noventa do 
século passado, que afeta principalmente o emprego industrial, cuja redu
ção massiva tem rebatimentos negativos e incide mais sobre os homens do 
que sobre as mulheres, pouco representadas no setor. 

27. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) Depreende-se da 
leitura do texto que o aumento do número de mulheres no mercado de 
trabalho deve-se, em parte, ao fato de as mulheres serem menos ambicio
sas do que os homens e, por essa razão, aceitarem salário~ mais baixos e 
condições menos satisfatórias de emprego. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- No texto não se afirma que as mulheres são mais ambiciosas 
que os homens. Causas da redução de salários das mulheres: a amplitude 
do processo de reestruturação produtiva; a expansão da economia de 
serviços; a maior flexibilização do mercado de trabalho, a precarização 
das relações de trabalho, que gera formas de contrato sem carteira assi
nada, a diminuição dos níveis salariais, além do aumento das formas de 
trabalho em domicílio e por conta própria. 

28. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE/2013) De acordo com o 
texto, o setor de serviços tem-se expandido, no Brasit desde a década de 
noventa do século passado, assim como a presença feminina nesse setor. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - No primeiro parágrafo: Existe no mercado uma tendência de 
crescimento da taxa de atividade feminina e de melhoria para as mulheres 
na disputa por postos de trabalho. De fato, desde meados dos anos oitenta 
do século XX, a taxa anual de emprego das mulheres mostra-se mais ele
vada que a masculina, o que representa um forte aumento de pessoas do 
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~ COM.ENíÁRIOS 

Certo - No texto: São questões que a justiça trabalhista está apren
dendo a contemporizar, ou seja, se a justiça ainda está :~prendendo a lidar 
com as situações e se existe jurisprudência para algurr.as situações e não 
para todos os conflitos é porque não há uma solução definitivê para a polí
tica de monitoramento dos funcionários. 

@TEXTO PARA O ITEM. 

De acordo com o ranking anual elaborado e divulgado recen
temente pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil saltou de 82'! 
para 62!2 lugar em se tratando de redução de desigualda-:Je de 
gêneros. Tanto a Constituição Federal brasileira quanto a legislação 
infraconstitucional- trabalhista, eleitoral, civil e pe'lal - contêm 
diversos dispositivos de proteção à mulher. 

Mas será que nosso conjunto de leis tem sido suficiente para 
impedir que milhares de mulheres que vêm conquistando mais 
espaço no mundo do trabalho sejam tratadas de forma discrimina
tória, humilhante e muitas vezes doentia? 

Diariamente juízes do trabalho de todo o país julgam pracessos 
com pedidos de indenização por dano moral decorrente de assé
dio a mulheres. Os casos vão para as páginas oficiais dos tribunais, 
muitos ganham destaque nos jornais de repercussão racional. Mas, 
segundo os magistrados, esses processos representam apenas a 
ponta do iceberg do grande problema trabalhista contempo(âneo; 
o assédio. 

A mulher e o assédio moral. Internet: <www.tst.jus.br>(com 
adaptações). 

31. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 17/2013) 
Depreende-se da leitura do primeiro parágrafo que a legislação trabalhista, 
eleitoral, civil e penal situa-se, considerando-se a hierarquia legislativa, em 
nível abaixo da Constituição Federal. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo. 

Nota da autora: Questão de interpretação de textc e semântica. 

Embora tenha gerado polêmica quanto ao direito, estamos analisando 
prova de língua portuguesa e a palavra 'infraconstitucional' que foi utili-
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importantes na formação do país, em qualquer ramo de atividade. 
Permite-se a interdição de registros de época, em prejuízo dos his
toriadores e pesquisadores do futuro. 

Dessa forma, tem sido sonegado, por exemplo, o relato da vida 
do poeta Manoel Bandeira e dos escritores Mário de Andrade e Gui
marães Rosa. Tanto no jornalismo quanta na literatura não pode 
haver censura prévia. Publicada a reportagem (ou biografia}, os 
que se sentirem atingidos que recorram à justiça. É preciso seguir o 
padrão existente em muitos países, em que há biografias "autoriza
das" e "não autorizadas". 

Reclamações posteriores, quando existem, são encaminhadas 
ao foro devido, os tribunais. 

O alegado "direito à privacidade" é argumento frágil para justi
ficar o veto a que a historiografia do país seja enriquecida, como se 
não bastasse o fato de o poder de censura concedido a biografados 
e herdeiros ser um atentado à Constituição. 

O Globo, 23/9/2013 {com adaptações). 

33. (CESPE- Técnico- MPU/2013) Dada a apresentação de fatos, aconte
cimentos e personagens, o texto é predominantemente narrativo. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado - Não se trata de texto narrativo (características: conta uma 
história, possui sequência de acontecimentos e ações, predominância dos 
verbos no pretérito do indicativo e há passagem de tempo). 

O texto é dissertativo-argumentativo: tem por finalidade principal 
persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. 
Além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu compor
tamento. 

34. (CESPE - Técnico - MPU/2013) Depreende-se das ideias apresenta
das no texto que a Constituição dispõe que é direito de todos os cidadãos 
censurar e impedir a circulação de informações a respeito da própria vida. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- Depreender significa inferir, chegar à compreensão ou à con
clusão de; deduzir. No último parágrafo, o autor esclarece que censurar e 
impedir a circulação de informações a respeito da própria vida é um aten
tado à Constituição. 
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~ 00/VtENIÁRIO$ 

Certo- Sim, tanto que o narrador se lembra de um capítulo decisivo da vida. 

37. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) De 
acordo com o primeiro parágrafo, as mudanças pelas quais as pessoas pas
sam ao envelhecer alteram a figura delas quando jovens. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 00/VtENIÁRIO$ 

Errado- Não altera no primeiro parágrafo: As pessoas mudam de cheiro 
com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando você fala da 
infância, é possível que associe a figura do seu pai com a figura do seu pai 
como é hoje. Apenas no segundo parágrafo é citada a mudança. 

38. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) De 
acordo com o narrador, fotografias antigas evocam imagens irreais daque
les com quem se conviveu no passado. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 00MENIÁRIO$ 

Errado- São imagens reais que demonstram o passar do tempo. Cita, 
apenas, que não viu fotografias antigas mais que cinco vezes e nada implica 
que as imagens sejam irreais. 

@A RESPEITO DOS SENTIDOS DO TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE 
CONSTITUI A LETRA DE UMA MÚSICA, JULGUE OS ITENS SEGUINTES. ------------Pãviõ-dõ-desiinõ ____________________________________________________ _ 

Sérgio Sampaio 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

Na Favela do Esqueleto 

São filhos do primo pobre 

A parcela do silêncio 

Que encobre todos os gritos 

E vão caminhando juntos 

O mocinho e o bandido 

De revólver de brinquedo 

Porque ainda são meninos 
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acordo com o narrador, fotografias antigas evocam imagens irreais daque
les com quem se conviveu no passado. 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 00MENIÁRIO$ 

Errado- São imagens reais que demonstram o passar do tempo. Cita, 
apenas, que não viu fotografias antigas mais que cinco vezes e nada implica 
que as imagens sejam irreais. 

@A RESPEITO DOS SENTIDOS DO TEXTO DE SÉRGIO SAMPAIO, QUE 
CONSTITUI A LETRA DE UMA MÚSICA, JULGUE OS ITENS SEGUINTES. ------------Pãviõ-dõ-desiinõ ____________________________________________________ _ 

Sérgio Sampaio 

O bandido e o mocinho 

São os dois do mesmo ninho 

Correm nos estreitos trilhos 

Lá no morro dos aflitos 

Na Favela do Esqueleto 

São filhos do primo pobre 

A parcela do silêncio 

Que encobre todos os gritos 

E vão caminhando juntos 

O mocinho e o bandido 

De revólver de brinquedo 

Porque ainda são meninos 
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Certo- Perceba que a relação estabelecida na brincadeira de infância 
se manteve na vida adulta, mas com inversão de papéis. Vocábulos que 
confirmam a afirmação: "surpresa", "ironia" e "avesso". 

40. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) O texto, pertencente a um 
gênero poético, faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma loca
lidade periférica, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a 
aspereza e a ironia do destino na vida adulta. 

( ) Certo ( ) Errado 

Certo - Primeira informação: pertence a um gênero poético; isso é evi
dente. Quanto ao relato biográfico: o texto relata a vida de dois meninos que, 
na época da infância, viviam na periferia e que, na passagem para a vida adulta, 
foram acometidos pela ironia do destino ao se tornarem bandido e policial. 

@JULGUE OS PRÓXIMOS ITENS, RELATIVOS AOS SENTIDOS E 
AOS ASPECTOS LINGUISTICOS DO TEXTO ABAIXO. 

Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Dis
trito Federal (SSP/DF) aponta redução de 39% nos casos de roubo 
com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago, ocor
ridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano, em compara
ção com o mesmo período do ano passado- foram 520 ocorrências 
em 2012 e 316 em 2013. 

Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de seques
tro-relâmpago em todo o DF, o que representa redução de 32% 
do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao 
mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. 
Entre as 39 vítimas, 11foram abordadas no Plano Piloto, região que 
lidera a classificação de casos, seguida pela região administrativa 
de Taguatinga, com oito ocorrências. Segundo a SSP, o cenário é 
diferente daquele do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham 
o maior número de casos. "38% dos crimes foram cometidos nos fins 
de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do 
sexo masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no 
princípio da oportunidade e aleatória, não em função do gênero." 

Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no 
momento da abordagem dos bandidos, por isso as forças de segu
rança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre 
os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar 
dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de resi
dências, centros comerciais e outros locais. 
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Redação oficial 

No edital: Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da 
Presidência da República); adequação da linguagem ao tipo de documento; 
adequação do formato do texto oo gênero 

@TENDO COMO REFERêNCIA AS NORMAS PARA PADRONIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASfliA, JUlGUE O ITEM QUE SE SEGUE. 

01. (CESPE) A forma padrão de endereçamento para correspondências 
dirigidas a advogados e médicos é a seguinte: A Sua Excelência o Doutor. 

( } Certo ( } Errado 

Errado 

"A Sua Excelência" é usado para juízes, desembargadores e outras auto
ridades; não para se dirigir a advogados. 

Observação (Manual de Redação da Presidência da República} 

"Doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Evite usá-lo 
indiscriminadamente. Como regra geral, empregue-o apenas em comuni
cações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído curso 
universitário de doutorado. 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." 

@TENDO COMO REFERÊNCIA AS NORMAS PARA PADRONIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASfliA, JULGUE O ITEM QUE SE SEGUE. 

02. (CESPE) Em carta remetida pelo reitor da universidade, está correto o 
seguinte endereçamento colocado abaixo do número e da data do docu
mento: 

A Sua Excelência o Senhor 
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04. (CESPE) A estrutura adotada no documento a seguir está adequada 

para compor uma ata: 

ATA DA QUADRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (495ê) REU
NIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVER
SIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos trinta dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e vinte e cinco 
minutos, no Salão de Reuniões da Reitoria, com a presença dos 
Conselheiros: [nome do Presidente ou do dirigente da reunião, 
seguido dos nomes dos demais Conselheiros presentes, em ordem 
alfabética, separados por vírgula; indica-se a condição dos mem
bros, se titular ou suplente]. Foi justificada a ausência dos Conse
lheiros [nomes, separados por vírgula; indica-se a condição de cada 
um -se titular ou suplente]. Também estiveram presentes os con
vidados [nome e respectivos cargos]. Aberta a sess2o, o Presidente 
procedeu aos seguintes informes: 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 60/'VIENíÁRIO$ 

Certo 

A banca mudou a referência do Manual de Redação da Presidência da 

República para normas para padronização de documentos da Universidade 

de Brasília. Cuidado! 

®NO ITEM 6.4, TEMOS: ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATA 

A ata deve ser digitada em espaço simples (espaço 1), em lin
guagem corrida, sem parágrafos nem espaços vazios, e conter: 
número sequencial, data, local, horário (todos por extenso) em 
que teve início, nome do presidente, dos membros presentes e dos 
convidados, dos membros com ausência justificada, assuntos d:s
cutidos e respectivas deliberações, fecho identificando o horário 
em que foi encerrada, espaço para assinatura de quem redigiu e 
a assinatura de quem a redigiu, seguido do nome (por extenso). 
Por último, o nome do presidente e dos demais membros presen
tes (em ordem alfabética), os quais assinarão a ata.. caso seja essa 
a opção do todo. O número de reunião ordinária é sequencial e 
deve ser escrito por extenso. Por exemplo: Ata da QuinquagésiMa 
Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho. 

Tendo como referência as Normas para padronização de docu
mentos da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue. 



Capítulo 1- f{edaçao oficial 243 

04. (CESPE) A estrutura adotada no documento a seguir está adequada 

para compor uma ata: 

ATA DA QUADRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (495ê) REU
NIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVER
SIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos trinta dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e vinte e cinco 
minutos, no Salão de Reuniões da Reitoria, com a presença dos 
Conselheiros: [nome do Presidente ou do dirigente da reunião, 
seguido dos nomes dos demais Conselheiros presentes, em ordem 
alfabética, separados por vírgula; indica-se a condição dos mem
bros, se titular ou suplente]. Foi justificada a ausência dos Conse
lheiros [nomes, separados por vírgula; indica-se a condição de cada 
um -se titular ou suplente]. Também estiveram presentes os con
vidados [nome e respectivos cargos]. Aberta a sess2o, o Presidente 
procedeu aos seguintes informes: 

( ) Certo ( ) Errado 

~ 60/'VIENíÁRIO$ 

Certo 

A banca mudou a referência do Manual de Redação da Presidência da 

República para normas para padronização de documentos da Universidade 

de Brasília. Cuidado! 

®NO ITEM 6.4, TEMOS: ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATA 

A ata deve ser digitada em espaço simples (espaço 1), em lin
guagem corrida, sem parágrafos nem espaços vazios, e conter: 
número sequencial, data, local, horário (todos por extenso) em 
que teve início, nome do presidente, dos membros presentes e dos 
convidados, dos membros com ausência justificada, assuntos d:s
cutidos e respectivas deliberações, fecho identificando o horário 
em que foi encerrada, espaço para assinatura de quem redigiu e 
a assinatura de quem a redigiu, seguido do nome (por extenso). 
Por último, o nome do presidente e dos demais membros presen
tes (em ordem alfabética), os quais assinarão a ata.. caso seja essa 
a opção do todo. O número de reunião ordinária é sequencial e 
deve ser escrito por extenso. Por exemplo: Ata da QuinquagésiMa 
Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho. 

Tendo como referência as Normas para padronização de docu
mentos da Universidade de Brasília, julgue o item que se segue. 



-~ ---~ ------------

Capítulo 1- Redação oficial 245 

No Manual: deve restringir-se o uso do telegrama apenas àquelas situa
ções que não seja possível o uso de correio eletrônico ou fax e que a urgên
cia justifique sua utilização e, também em razão de seu custo elevado, esta 
forma de comunicação deve pautar-se pela concisão. 

Com base nas normas constantes no Manual de Redação da Presidência 
da República, julgue os itens que se seguem. 

08. (Cespe- Técnico Bancário- CEF/2014) Uma das formas de se garantir 
a impessoalidade dos textos oficiais consiste na supressão do nome pró
prio do signatário de uma comunicação, que deve ser identificado apenas 
por meio da menção ao cargo que ele ocupa. 

( ) Certo ( ) Errado 

Errado- A supressão do nome próprio do signatário, que deve ser iden
tificado 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 mencionado pelo cargo 
que ocupa. 

Exemplo: Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração Ao Sr. Sub
chefe para Assuntos Jurídicos 

09. (Cespe - Técnico Bancário - CEF/2014) Em comunicações oficiais 
endereçadas a senador da República, deve-se empregar o vocativo Exce
lentíssimo Senhor Doutor. 

( ) Certo ( ) Errado 

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. 

10. (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 
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13. (Cespe - Analista - MPU/2013) Em comunicações expedidas pelo 
MPU ao presidente do STF, devem-se empregar, como fecho, a expressão 
Respeitosamente e, como vocativo, a expressão A Sua Excelência o Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

( ) Certo ( ) Errado 

!lA COJVIENIÁRIOS 

Errado- 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.2 1 do 
Ministério da Justiça, de 1937, que estabelecia 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 superiores, inclusive o Presidente da República: 

Respeitosamente, 

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior: 

Atenciosamente, 

Como vocativo: Quanto a sua forma, aviso e ofício seguem o modelo 
do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o desti
natário, seguido de vírgula. Exemplos: Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República; Senhora Ministra; Senhor Ministro; Senhor 
Chefe de Gabinete. 

14. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-MS/2013) No que 
se refere às comunicações oficiais, assinale a opção correta. 

A) Apesar de sua flexibilidade, o correio eletrônico segue uma estru
tura definida, visando manter a uniformidade na comunicação. 

B) Os pronomes de tratamento são comumente usados para demons
trar respeito a pessoas de hierarquia superior. 

C) A mensagem é expediente utilizado pelos chefes de poder para 
informar o vice-presidente da República de determinado assunto. 

D) A principal característica do memorando é a agilidade. Por isso, os 
despachos referentes ao assunto nele tratado devem ser dados no 
próprio documento. 
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pronome vós, com o tempo, caiu em desuso. É dessa tradição que provém 
o atual emprego de pronomes de tratamento indireto como forma de diri
girmo-nos às autoridades civis, militares e eclesiásticas. 

Alternativa "c"- É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes 
dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da Adminis
tração Pública; expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão 
legislativa; submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deli
beração de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer comunica
ções de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da Nação. 

Alternativa "e"- Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial 
praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expe
dido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma 
hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autorida
des. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com 
particulares. 

15. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRE-MS/2013} Con
siderando que, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República (2002), "A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoali
dade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade", assinale a opção em que o fragmento apresentado atende 
esses requisitos. 

A) Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não será 
possível a presença 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 realização do evento. 

B) Diante das necessidades desta instituição, encaminhamos a Vossa 
Senhoria termo de cooperação que pleiteia a descentralização de 
recursos para a construção de prédio anexo ao edifício sede. 

C) Dada a abertura do nosso próximo seminário, cujas inscrições 
encontram-se abertas até o dia 17 de fevereiro, encaminhamos car
tazes promocionais e pedimos para que os mesmos sejam afixados 
nos cartórios eleitorais do estado. 

D) Solicitamos que essa unidade faça um levantamento das deman
das de equipamentos a serem adquiridos para atender os setores 
responsáveis pelo atendimento ao cidadão. Sem mais, renovamos 
votos de estima e apreço. 
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Já na oração: Segue o anexo solicitado, "o anexo" é um sintagma nomi
nal que tem função de sujeito da frase e, portanto, faz concordância com 
o verbo "segue". 

O importante é verificar a função que o termo "anexo" exerce em 
determinada alocução: complemento adverbial, sujeito da oração (sin
tagma nominal} ou adjetivo, pois cada caso exigirá uma forma de es·:rever 
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 solicita
dos, o núcleo é "anexos", ou seja, é suporte de entendimento da frase. 

*Fonte: http://www. brasilescola .com/gra matica/anexo-ou-a nexo. htm. 
Acesso em 29/01/2014. 

16. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-MS/2013) Tendo em 
vista o fato de que, conforme o Manual de Redação da Presidência da Repú
blica (2002}, "A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso 
do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniform d2de", 
assinale a opção em que o fragmento apresentado atende esses requis:tos. 

A) Informamos que a Secretaria de Administração e Finanças, em sua 
112.a Reunião Ordinária, realizada em 20 de novembro de 2012, 
aprovou a minuta de resolução que trata da proposta de regula
mentação 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 documentação encaminhada deverá ser comple
mentada com o envio dos documentos abaixo descritos. 

C) Em consequência, a comissão responsável pelo projeto, aprovou a 
proposta daquela comissão, de estender o prazo de execução do 
projeto por um período adicional de seis meses, de modo~ 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 auditório do prédio da escola judiciária eleitoral, solicitamos a 
gentileza de doar um exemplar do referido aparelho que muito faci
litará nas apresentações de palestras em nosso auditório. 

E) Encaminhamos, para conhecimento, cópia da Portaria nº 100/2012, 
que trata da criação da citada comissão e da indicação dos seus 
membros, cuja minuta de regulamento será objeto de análise e dis
cussão na sua primeira reunião. 
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Alternativa "a"- O tratamento impessoal 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 exemplo, de um expe
diente assinado por Chefe de determinada Seção, é sempre em nome do Ser
viço Público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padro
nização, que permite que comunicações elaboradas em diferentes setores da 
Administração guardem entre si certa uniformidade; b) 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 impes
soal; c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temá
tico das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito 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 formalidade 
de tratamento. Não se trata somente da eterna dúvida quanto ao correto 
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 assunto do qual cuida a comunicação. 

A formalidade de tratamento vincula-se, também, à necessária unifor
midade das comunicações. Ora, se a administração federal é una, é natural 
que as comunicações que expede sigam um mesmo padrão. O estabele
cimento 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. d) 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 eventu
ais 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 concisão, 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 importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na 
redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexi
cais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das 
idiossincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pre
tendida compreensão por todos os cidadãos. 
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