
Questão 1: FGV  

O que está fora da sociedade seria desumano. 

 

O tempo verbal destacado constitui, no texto II, recurso expressivo adequado para indicar: 

 a)  mudança ocorrida no momento em que se fala. 

 b)  ação conduzida no passado não concluído. 

 c)  situação tomada como hipotética. 

 d)  advertência sobre um fato futuro. 

 e)  fato passado de curso prolongado. 

 

Questão 2: FCC  

 

A segunda novidade eram os pesticidas e herbicidas químicos... (2o parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o verbo grifado acima está na 

frase: 

 a)  Mas Ehrlich errou. 

 b)  ... não existia terra suficiente para alimentar todas elas. 

 c)  ... com o que cresce em 2 mil metros quadrados... 

 d)  As algas se multiplicam a rodo... 

 e)  Diante disso, muitos consumidores partiram para uma alternativa... 

 

Questão 3: FCC  

 

A frase que respeita o padrão culto no que se refere à flexão é: 

 a)  No caso de proporem um diálogo sem pseudodilemas teóricos, o professor visitante diz que 

medeia as sessões. 

 b)  Chegam a constituir-se como clãs os grupos que defendem opiniões divergentes, como as que 

interviram no último debate público. 

 c)  Ele era o mais importante testemunha do acalorado embate entre opiniões contrárias, de que 

adviram os textos de difusão que produziu. 

 d)  Em troca-trocas acalorados de idéias, poucos se atêem às questões mais relevantes da temática. 

 e)  Quando aquele grupo de pesquisadores reaver a credibilidade comprometida nos últimos revés, 

certamente apresentará com mais tranqüilidade sua contribuição. 

  

 

Questão 4: FCC  

A arrogância da interpretação a posteriori 
A história não se repete, mas rima. 

Mark Twain 

A história repete-se; essa é uma das coisas erradas da história. 

Clarence Darrow 

 

A história tem sido definida como uma coisa depois da outra. Essa ideia pode ser considerada um 

alerta contra duas tentações, mas eu, devidamente alertado, flertarei cautelosamente com ambas. 

Primeiro, o historiador é tentado a vasculhar o passado à procura de padrões que se repetem; ou, 

pelo menos, como diria Mark Twain, ele tende a buscar razão e rima em tudo. Esse apetite por 

padrões afronta quem acha que a história não vai a lugar nenhum e não segue regras - "a história 

costuma ser um negócio aleatório, confuso", como também disse o próprio Mark Twain. A segunda 

tentação do historiador é a soberba do presente: achar que o passado teve por objetivo o tempo 

atual, como se os personagens do enredo da história não tivessem nada melhor a fazer da vida do 



que prenunciar-nos. 

 

Sob nomes que não vêm ao caso para nós, essas são questões atualíssimas na história humana, e 

surgem mais fortes e polêmicas na escala temporal mais longa da evolução. A história evolutiva 

pode ser representada como uma espécie depois da outra. Mas muitos biólogos hão de concordar 

comigo que se trata de uma ideia tacanha. Quem olha a evolução dessa perspectiva deixa passar a 

maior parte do que é importante. A evolução rima, padrões se repetem. E não simplesmente por 

acaso. Isso ocorre por razões bem compreendidas, sobretudo razões darwinianas, pois a biologia, 

ao contrário da evolução humana ou mesmo da física, já tem a sua grande teoria unificada, aceita 

por todos os profissionais bem informados no ramo, embora em várias versões e interpretações. Ao 

escrever a história evolutiva, não me esquivo a buscar padrões e princípios, mas procuro fazê-lo 

com cautela. 

 

E quanto à segunda tentação, a presunção da interpretação a posteriori, a ideia de que o passado 

atua(a) para produzir(b) nosso presente específico? O falecido Stephen Jay Gould salientou, com 

acerto, que um ícone dominante da evolução na mitologia popular, uma caricatura quase tão 

ubíqua quanto a de lemingues atirando-se ao penhasco (aliás, outro mito falso), é a de uma fila de 

ancestrais simiescos a andar(c) desajeitadamente, ascendendo na esteira da majestosa figura que 

os encabeça(d) num andar ereto e vigoroso: o Homo sapiens sapiens - o homem como a última 

palavra da evolução (e nesse contexto(e) é sempre um homem, e não uma mulher), o homem como o 

alvo de todo o empreendimento, o homem como um magneto, atraindo a evolução do passado em 

direção à proeminência. 

Obs. lemingues: designação comum a diversos pequenos roedores. 

(Richard Dawkins, com a colaboração de Yan Wong, A grande história da evolução: Na trilha dos 

nossos ancestrais. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 17-18) 

 

É correto afirmar que, independentemente do estrito significado do verbo, a estrutura que expressa 

continuidade da ação é: 

 a)  o passado atua. 

 b)  para produzir. 

 c)  a andar. 

 d)  os encabeça. 

 e)  nesse contexto é. 

 

 

Questão 6: FCC  

[14 de fevereiro] 

 

Conheci ontem o que é celebridade. Estava comprando(a) gazetas a um homem que as vende na 

calçada da Rua de S. José, esquina do Largo da Carioca, quando vi chegar uma mulher simples e 

dizer ao vendedor com voz descansada: 

 

− Me dá uma folha que traz o retrato desse homem que briga lá fora. 

 

− Quem? 

 

− Me esqueceu o nome dele. 

Leitor obtuso, se não percebeste que "esse homem que briga lá fora" é nada menos que o nosso 



Antônio Conselheiro, crê-me que és ainda mais obtuso do que pareces. A mulher provavelmente não 

sabe ler, ouviu falar da seita de Canudos, com muito pormenor misterioso, muita auréola, muita 

lenda, disseram-lhe(b) que algum jornal dera(b) o retrato do Messias do sertão, e foi comprá-lo, 

ignorando que nas ruas só se vendem as folhas do dia. Não sabe o nome do Messias; é "esse homem 

que briga lá fora". A celebridade, caro e tapado leitor, é isto mesmo. O nome de Antônio 

Conselheiro acabará por entrar(c) na memória desta mulher anônima, e não sairá mais. Ela levava(d) 

uma pequena, naturalmente filha; um dia contará a história à filha, depois à neta, à porta da 

estalagem, ou no quarto em que residirem(e). 

  
(Machado de Assis, Crônica publicada em A semana, 1897. In Obra completa, vol.III, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 763) 

 

Considerado o contexto, está correto o que se afirma em: 

 a)  Estava comprando indica, entre ações simultâneas, a que se estava processando quando 

sobrevieram as demais. 

 b)  dera exprime ação ocorrida simultaneamente a disseram. 

 c)  acabará por entrar expressa um desejo. 

 d)  levava designa fato passado concebido como permanente. 

 e)  residirem exprime fato possível, mas improvável. 

 

Questão 7: FCC  

 

... crê-me que és ainda mais obtuso do que pareces. 

 

Trocando a segunda pela terceira pessoa, a frase acima está em total conformidade com o padrão 

culto escrito em: 

 a)  creia-me que é ainda mais obtuso do que parece. 

 b)  crede-me que é ainda mais obtuso do que parecei. 

 c)  crê-me que é ainda mais obtuso do que parece. 

 d)  creia-me que é ainda mais obtuso do que parecei. 

 e)  crede-me que és ainda mais obtuso do que parecei. 

 

Questão 8: FCC  

 

A frase que respeita inteiramente o padrão culto escrito é: 

 a)  Nada disso influe no que foi acordado já faz mais de dez dias, mas eles quizeram que eu 

reiterasse a sua disposição de manter o que foi estabelecido. 

 b)  Gás lacrimogênio foi usado para dispersar os grupos que cultivavam antiga richa, reforçando a 

convicção de que dali há anos ainda estariam de lados opostos. 

 c)  Ficou na dependência de ele redigir tudo o que os acionistas mais antigos se disporam a 

oferecer, se, e só se, os mais novos não detiverem o curso das negociações. 

 d)  Semeemos a ideia de que tudo será resolvido de acordo com os itens considerados prioritários, 

nem que para isso precisamos apelar para a decência de todos. 

 e)  Vocês divergem, mas agora é necessário que se remedeie a situação; por isso, façam novos 

contratos e provejam o setor de profissionais competentes. 

 

Questão 9: FGV  

Assinale a alternativa em que a alteração da estrutura da segunda oração do trecho "colocando-se a 

possibilidade de as gerações presentes virem a exauri-los", provocou correta mudança da forma do 

verbo vir. 



  

 a)  colocando-se a possibilidade de que as gerações presentes vissem a exauri-los 

 b)  colocando-se a possibilidade de que as gerações presentes venham a exauri-los 

 c)  colocando-se a possibilidade de que as gerações presentes vierem a exauri-los 

 d)  colocando-se a possibilidade de que as gerações presentes viriam a exauri-los 

 e)  colocando-se a possibilidade de que as gerações presentes vinham a exauri-los 

  

 

Questão 10: CESPE 

O republicano George W. Bush veio a público dizer que é um "presidente da guerra" e que todas as 

decisões que toma na Casa Branca são orientadas pelo combate global ao terrorismo. Essa "guerra", 

disse o presidente dos EUA, define hoje as políticas externa, interna, econômica e fiscal 

norteamericanas. "Tomo minhas decisões no Salão Oval com a guerra em mente. Queria que não 

fosse assim, mas é a verdade. E o povo norte-americano precisa saber que tem um presidente que vê 

o mundo como ele é. Vê os perigos que existem e como é importante lidar com eles", disse Bush. 

Ao conceder a rara entrevista, Bush tenta reagir à queda de sua popularidade e aos ataques que vem 

sofrendo dos pré-candidatos democratas. 

 
Folha de S. Paulo, 9/2/2004 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem. 

 

Textualmente, a forma verbal "tenta" corresponde ao pretérito: tentava, estava tentando. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 11: FGV  

 

Na frase do 4º parágrafo do texto "A liberdade supõe a operação sobre alternativas;", o verbo 

irregular foi flexionado corretamente.  

 

Assinale a alternativa em que se apresenta flexão incorreta da forma verbal. 

 a)  Eles impunham condições para que o acordo fosse assinado. 

 b)  O julgador interveio na polêmica sobre os critérios de seleção. 

 c)  Não foi confirmado se a banca quereria dar à redação caráter eliminatório. 

 d)  Se os autores se disporem a ratear o valor, a publicação da revista será certa. 

 e)  É necessário que atentemos para a questão da mudança de paradigma científico. 

 

Questão 12: CESPE - AUFC/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2009  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

As leis elaboradas pelo Poder Legislativo constituem um dos mais importantes instrumentos para a 

proteção dos direitos naturais. Afinal, elas são as responsáveis pela construção da liberdade 

individual no Estado de sociedade. Ao compor a liberdade dos indivíduos em sociedade, elas 

também limitam o poder governamental. A participação popular e o controle popular do poder 

guardam a ideia de que o exercício da política é coletivo e racional, com vistas à conquista de 

algum bem. A política é exercida sempre que as pessoas agem em conjunto. A política é uma ação 

plural. O voto, nas eleições, é modo de expressão do consentimento dos cidadãos, para que o poder 

seja exercido em seu nome, para que as leis sejam elaboradas e executadas de modo legítimo. A 

expressão do consentimento periódico por meio do voto, em qualquer dos níveis de governo, é 

essencial para que o Estado constitucional perdure e seja sempre capaz de proteger os direitos 

inerentes às pessoas. 

  



Daniela Romanelli da Silva. Poder, constituição e voto. In: Filosofia, Ciência & Vida. São Paulo: Escala, ano III, n.º 27, p. 42-3 (com 

adaptações). 
 

No que concerne à organização dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o 

próximo item. 

  

O uso do modo subjuntivo em "perdure" e "seja", em orações sintaticamente independentes, deve-se 

ao valor semântico do subjuntivo para expressar a ideia de desejo ou vontade, que, no caso, aplica-

se à função do "Estado". 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 13: ESAF  

Escolha a opção que preenche com correção as lacunas do trecho abaixo. 

 

Mesmo que __1__ evitar a superprodução, não seria possível evitar que a política de defesa dos 

preços do café fomentasse a produção desse artigo naqueles outros países que __2__ de terras e de 

mão-de-obra em condições semelhantes às do Brasil, ainda que menos vantajosas. A manutenção 

dos preços em baixos níveis era condição indispensável para que os produtores brasileiros __3__ 

sua situação de semimonopólio. __4__ dessa situação semimonopolística para defenderem os 

preços, estavam eles destruindo as bases em que se assentara o seu privilégio. 
(Celso Furtado, Formação econômica do Brasil, com adaptações) 

            1                          2                       3                       4 

 a) se lograsse            dispossem            retessem           Ao se prevalecer 

 b) se lograsse            dispusessem        retivessem         Ao se prevalecerem 

 c) tivesse se logrado   dispunha              retessem           Ao se prevalecerem    

 d) tivesse se logrado    dispunham          retivessem         Ao se prevalescer 

 e) se tivesse logrado    dispunhessem     retivessem         Ao se prevalecerem 

 

Questão 14: ESAF  

Julgue se as substituições sugeridas para elementos do texto provocam erro gramatical. 

 

            A partir do próximo ano, a Receita Federal exigirá dos contribuintes mais informações sobre 

compra e venda de bens. Esses dados serão cruzados com o cadastro do fisco para flagrar quem 

tenta sonegar tributos. Técnicos da Receita Federal devem acrescentar novas perguntas ao 

formulário da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) no ano que vem ou mudar o 

enfoque de algumas delas. O objetivo é coletar informações mais precisas para serem cruzadas com 

outros bancos de dados em poder da Receita, como os cadastros enviados por cartórios de imóveis, 

incorporadoras, imobiliárias, bancos e administradoras de cartão de crédito, além dos números 

contidos nas declarações de renda de terceiros. Quem omitir informações ou fornecer dados errados, 

movido por boa ou má-fé, poderá ter dois problemas: ficar no final da fila de restituição do imposto 

ou ser convocado a dar explicações pessoalmente. Das entregues em 2002, cerca de 597 mil 

declarações ficaram retidas na malha fina. A finalidade das mudanças é aperfeiçoar ainda mais os 

cruzamentos com os dados fornecidos por terceiros. Em 2003, a Receita passou a cruzar dados dos 

contribuintes com informações prestadas por imobiliárias, incorporadoras e administradoras de 

cartão de crédito. A cada ano, fica mais difícil enganar o fisco. 
(Adaptado de Lauro Rutkowski, Correio Braziliense, 09/09/2003) 

 

I. tenta sonegar ⇒ buscando sonegar 

II. devem acrescentar ⇒ deverão acrescentar 

III. serem cruzadas ⇒ que sejam cruzadas 

IV. poderá ter ⇒ poderia ter 

V. ficaram retidas ⇒ estão retidas 



VI. passou a cruzar ⇒ já cruza 

 

Estão gramaticalmente corretas as substituições sugeridas em 

 a) I, II e III  

 b) I, III e IV  

 c) II, III e IV  

 d) II, III, V e VI  

 e) III, IV, V e VI  

 

Questão 15: ESAF 

            Boa parte do apoio à abertura econômica vinha da expectativa de que os novos capitais 

estrangeiros ___________um embalo e ___________ainda mais capitais, ___________um círculo 

virtuoso. Passado o momento de transferência de empresas nacionais para estrangeiros, _________ 

uma dinâmica que, no devido tempo, ____________ as escalas de produção e o tamanho dos 

mercados também para empresas nacionais, além de ____________ novas fontes de financiamento 

e caminhos para o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a ocupação de mercados 

mundiais. Mas esse segundo momento ainda não chegou. 
(Editorial - Folha de S. Paulo,17/02/ 2002) 

 

 a) criavam / atraiam / gerando / surgirá / aumentaria / abriria 

 b) criariam / atrairiam / gerando/ surgiria / aumentaria / abrir 

 c) criaram / atraíram / gerava / surgiria / aumentaria / abrindo 

 d) criassem / atraíssem / gerando / surgisse / aumentará / abrirem 

 e) criarão / atrairão / gerasse / surgisse / aumentará / abrirem 

 

Questão 16: ESAF  

Leia o texto a seguir para responder à questão. 

 

            No passado, para garantir o sucesso de um filho ou de uma filha, bastava conseguir que eles 

tirassem um diploma de curso superior. Uma vez formados, seriam automaticamente chamados de 

"doutor" e teriam um salário de classe média para o resto da vida. De uns anos para cá, essa fórmula 

não funciona mais. Quem pretende garantir o futuro dos filhos, além do curso superior, terá de lhes 

arrumar um capital inicial. Esse capital deverá ser suficiente para o investimento que gerará um 

emprego para seu filho. 

 

            Todo emprego requer investimentos prévios, algo óbvio mas esquecido por nossos políticos 

e governantes. 

(Stephen Kanitz, VEJA, 5/6/2002, com adaptações) 
 

O texto apresenta dois grupos de formas verbais: um expressa situações ligadas ao passado; outro, 

ao presente. Marque a opção em que a substituição proposta para a forma verbal provoca erro 

gramatical ou desrespeita as relações temporais do texto. 

 a) "seriam"  > eram  

 b) "teriam"  > tinham  

 c) "funciona"  > tem funcionado  

 d) "pretende"  > pretendia  

 e) "terá"  > tem  

 

Questão 17: ESAF  

 

Abaixo estão recomendações para evitar o estresse. Assinale a opção na qual os verbos estão 

conjugados, corretamente, na terceira pessoa do singular. 



 a) Saboreie a vida, dai mais valor a suas experiências. 

 b) Aprende a dizer não. Peça ajuda sempre que necessário. 

 c) Para e medite. Põe uma uva passa na boca. Note textura, cheiro e sabor. 

 d) Fique atenta à respiração. Inspira e expira lentamente. 

 e) Invista em prazeres: ouça música, leia, dê-se o direito de não fazer nada. 
(Cristina Nabuco, "Para desacelerar", Cláudia, junho 2007, p. 227.) 

  

 

Questão 18: FCC  

A questão refere-se ao texto apresentado abaixo. 

 

            O segredo da acumulação primitiva neoliberal Numa coluna publicada na Folha de São 

Paulo, o jornalista Elio Gaspari evocava o drama recente de um navio de crianças escravas 

errando ao largo da costa do Benin. Ao ler o texto - que era inspirado -, o navio tornava-se uma 

metáfora de toda a África subsaariana: ilha à deriva, mistura de leprosário com campo de 

extermínio e reserva de mão-de-obra para migrações desesperadas. 

 

            Elio Gaspari propunha um termo para designar esse povo móvel e desesperado: "os 

cidadãos descartáveis". "Massas de homens e mulheres são arrancados de seus meios de 

subsistência e jogados no mercado de trabalho como proletários livres, desprotegidos e sem 

direitos." São palavras de Marx, quando ele descreve a "acumulação primitiva", ou seja, o 

processo que, no século XVI, criou as condições necessárias ao surgimento do capitalismo. 

 

            Para que ganhássemos nosso mundo moderno, foi necessário, por exemplo, que os servos 

feudais fossem, à força, expropriados do pedacinho de terra que podiam cultivar para sustentar-se. 

Massas inteiras se encontraram, assim, paradoxalmente livres da servidão, mas obrigadas a vender 

seu trabalho para sobreviver. 

 

            Quatro ou cinco séculos mais tarde, essa violência não deveria ter acabado? Ao que parece, 

o século XX pediu uma espécie de segunda rodada, um ajuste: a criação de sujeitos descartáveis 

globais para um capitalismo enfim global. 

 

            Simples continuação ou repetição? Talvez haja uma diferença - pequena, mas substancial - 

entre as massas do século XVI e os migrantes da globalização: as primeiras foram arrancadas de 

seus meios de subsistência, os segundos são expropriados de seu lugar pela violência da fome, por 

exemplo, mas quase sempre eles recebem em troca um devaneio. O protótipo poderia ser o 

prospecto que, um século atrás, seduzia os emigrantes europeus: sonhos de posse, de bem-estar e 

de ascensão social. 

 

            As condições para que o capitalismo invente sua versão neoliberal são subjetivas. A 

expropriação que torna essa passagem possível é psicológica: necessita que sejamos arrancados 

nem tanto de nossos meios de subsistência, mas de nossa comunidade restrita, familiar e social, 

para sermos lançados numa procura infinita de status (e, hipoteticamente, de bem-estar) definido 

pelo acesso a bens e serviços. Arrancados de nós mesmos, deveremos querer ardentemente ser algo 

além do que somos. 

 

            Depois da liberdade de vender nossa força de trabalho, a "acumulação primitiva" do 

neoliberalismo nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida, ou seja, de cultivar visões, sonhos 

e devaneios de aventura e sucesso. E, desde o prospecto do emigrante, a oferta vem se 

aprimorando. A partir dos anos 60, a televisão forneceu os sonhos para que o campo não só 

devesse, mas quisesse, ir para a cidade. 

 

            O requisito para que a máquina neoliberal funcione é mais refinado do que a venda dos 



mesmos sabonetes ou filmes para todos. Trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade 

e, portanto, uma insatisfação radical. Não é pouca coisa: é necessário promover e vender objetos e 

serviços por eles serem indispensáveis para alcançarmos nossos ideais de status, de bem-estar e de 

felicidade, mas, ao mesmo tempo, é preciso que toda satisfação conclusiva permaneça impossível. 

 

            Para fomentar o sujeito neoliberal, o que importa não é lhe vender mais uma roupa, uma 

cortina ou uma lipoaspiração; é alimentar nele sonhos de elegância perfeita, casa perfeita e corpo 

perfeito. Pois esses sonhos perpetuam o sentimento de nossa inadequação e garantem, assim, que 

ele seja parte inalterável, definidora, da personalidade contemporânea. 

 

            Provavelmente seria uma catástrofe se pudéssemos, de repente, acalmar nossa insatisfação. 

Aconteceria uma queda total do índice de confiança dos consumidores. Bolsas e economias iriam 

para o brejo. Desemprego, crise, etc. 

 

            Melhor deixar como está. No entanto, a coisa não fica bem. Do meu pequeno observatório 

psicanalítico, parece que o permanente sentimento de inadequação faz do sujeito neoliberal uma 

espécie de sonhador descartável, que corre atrás da miragem de sua felicidade como um trem 

descontrolado, sem condutor, acelerando progressivamente por inércia - até que os trilhos não 

agüentem mais. 

(Contardo Calligaris, Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2002) 
 
Nota: O autor desse texto, Contardo Calligaris, é psicanalista e foi professor de estudos culturais na New School de Nova York. Faz 

parte do corpo docente do Institute for the Study of Violence, em Boston. É também colunista da Folha de S. Paulo. 
 

No primeiro parágrafo, o autor se valeu das formas evocava e era inspirado, referindo-se a um texto 

do jornalista Elio Gaspari. O emprego do tempo verbal comum a essas duas formas indica que 

Contardo Calligaris está dando relevo, no texto de seu colega, 

 a) ao aspecto durativo da narração e a uma qualidade permanente da sua linguagem. 

 b) à época muito remota da ação narrada e a uma qualidade circunstancial do estilo. 

 c) a duas ações narradas simultaneamente, encerradas num passado já remoto. 

 d) à rapidez com que ocorreu a ação narrada e a um mérito ocasional da linguagem. 

 e) ao caráter inacabado da ação narrada e a uma passagem especial da narração.  

 

Questão 19: FCC  

Estão corretos o emprego e a flexão de todas as formas verbais na frase: 

 a) Se os homens dessem ouvido à consciência e contessem seus instintos, as relações sociais seriam 

mais harmoniosas. 

 b) Aos homens nunca aprouve respeitar os princípios coletivos quando não prescrita uma punição 

para quem viesse a menosprezá-los. 

 c) Se os cidadãos elegerem princípios e convirem que estes são justos, só os infligirá quem se valer 

de má fé. 

 d) No caso de evidente erro judiciário, deve-se ratificar a sanção aplicada para que a punição 

injusta não constitue um argumento a favor da impunidade. 

 e) Quando todos revirmos o papel social que nos cabe e nos dispormos a exercê-lo de fato, nenhum 

caso de impunidade será tolerado. 

 

Questão 20: ESAF  

Assinale a opção correta a respeito do emprego dos verbos no texto. 

 a) Mantém-se a ideia de finalidade da oração subordinada, substituindo o modo verbal de 

subjuntivo, em "que ele pague", pela forma nominal pagar.  

 b) Preserva-se a coerência textual ao iniciar o texto com o sujeito no plural, Os homens; mas, para 



que sejam respeitadas as regras gramaticais, será necessário também flexionar adjetivo e verbos no 

plural: desprovidos, em lugar de "desprovido" e conseguem cumprirem, em lugar de "consegue 

cumprir".  

 c) O emprego do modo subjuntivo em "consiga" confere ao texto uma idéia de hipótese ou 

probabilidade; sua substituição pelo indicativo, consegue, preserva a correção gramatical, mas tira 

do texto tal idéia.  

 d) A forma nominal de gerúndio em "vivendo" corresponde, numa forma flexionada, a vivia.  

 e) O tempo em que está flexionado "escolhera" indica que a ação de escolher acontece antes de 

outra também mencionada no período; corresponde, por isso, a tivera escolhido.  

 

Questão 21: FGV 

Ocorrem duas formas verbais do verbo "intervir": interviesse e interveio, corretamente flexionadas. 

 

Assinale a alternativa em que não haja correspondência entre as formas verbais. 

 a) ver - vir  

 b) remediar - remedeie  

 c) adequar - adéquo  

 d) reaver - reavejo  

 e) maquiar - maquio  

 

Questão 22: FGV 

"'Mudar para vencer! Muda, Brasil!', grita entusiasmado." 

 

Assinale a alternativa em que se tenha a correta passagem para o plural e para a negativa da forma 

verbal do trecho grifado acima. 

 a) Não mudas, Brasil!  

 b) Não mudais, Brasil!  

 c) Não mudai, Brasil!  

 d) Não mudeis, Brasil!  

 e) Não mudem, Brasil!  

 

Questão 23: FGV  

Assinale a alternativa em que se tenha correta transposição da fala do segundo quadrinho para o 

plural. 

 a) Adivinhas!  

 b) Adivinhai!  

 c) Adivinhais!  

 d) Adivinhes!  

 e) Adivinhem! 

 

Questão 24: FUNRIO 

No trecho "O psiquiatra forense Everardo Furtado de Oliveira afirma que é possível prevenir uma 

briga, evitando, por exemplo, contato de olhos com o condutor agressivo", verifica-se o emprego do 

infinitivo verbal, cujo papel gramatical é 

 

 a) indicar tempo futuro hipotético.  

 b) condensar a estrutura de sua oração.  

 c) caracterizar a opinião do psiquiatra.  

 d) reforçar o caráter atemporal da condução agressiva.  

 e) manter a clareza e originalidade.  

 



Questão 25: CESPE 

A partir do texto ao lado, julgue o item a seguir. 

Nas formas verbais destacadas em "têm um teto para morar, têm trabalho", distintamente de "tem rumo e 

esperança", foi empregado o acento circunflexo porque o verbo ter está flexionado no plural. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 26: FCC 

Empregou-se de acordo com o padrão culto a forma grifada em: 

 a) Provi os voluntários de todos os instrumentos necessários para o bom atendimento. 

 b) Se eles se indisporem com o atual diretor, terão problemas no fim do ano. 

 c) Caso ele se abstém de votar, será difícil justificar sua atitude. 

 d) Quando satisfazerem plenamente suas vaidades, entenderão que foram fúteis. 

 e) Sofreram tantos e tão variados revés na vida, que fortaleceram sua resistência. 

 

Questão 27: FCC 

Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas na frase: 

 a) O cronista dá a entender que jamais interveio para libertar um inseto. 

 b) Se não convisse matar para comer, a natureza não o determinaria. 

 c) Nunca me aprouveu matar para comer; aguardo que matem por mim. 

 d) Se a natureza revesse sua principal lei, que tipo de vida haveria? 

 e) Se a vida não se compor com a morte, romper-se-á todo o equilíbrio. 

 

Questão 28: FCC  

 

... mas muitas já se tornaram tão comuns que parecem fazer parte da paisagem nacional... (2o 

parágrafo) 

 

A mesma sequência de tempos e modos dos verbos grifados acima está reproduzida nos verbos, 

também grifados, da frase: 

 a) Trazido por imigrantes bolivianos que trabalhavam nas fazendas de café de São Paulo, o 

barbeiro transformou-se no principal vetor da doença de Chagas. 

 b) O mexilhão-dourado chegou ao Brasil na água de lastro dos navios e contamina o meio aquático, 

causando sérios prejuízos a empresas de energia e de abastecimento. 

 c) Os búfalos das regiões de banhado da Amazônia, por serem agressivos e perigosos, causam 

degradação de recursos hídricos e de sistemas de drenagem. 

 d) O Aedes aegypti, de origem africana, é o inseto vetor da transmissão da dengue e da febre 

amarela, que constituem duas importantes doenças tropicais. 

 e) O caramujo-gigante-africano é maior e se reproduz com mais velocidade que os caramujos 

nativos, competindo com eles no meio ambiente; podem, ainda, transmitir doenças. 

 

Questão 29: FCC  

 

A forma verbal cujo emprego denota possibilidade de realização de um fato está na frase: 

 a) ... mas não abandonaram o hábito . 

 b) ... que não sejam tão fáceis... 

 c) ... eles possuem objetivos claros... 

 d) ... que a humanidade já inventou. 

 e) ... e se esforçam para aumentar o caráter viciador dos jogos. 

 



 

Questão 31: CEPERJ 

"...os estados são quase sempre arbitrários e desmedidos quando tentam intervir..." - o verbo em 

destaque está incorretamente conjugado na frase: 

 

 a) Futuramente nós interviremos nas ações das instituições públicas. 

 b) Hoje nós é que interviemos nas ações das instituições públicas. 

 c) Se possível, nós interviríamos nas ações das instituições públicas. 

 d) Agora nós intervimos nas ações das instituições públicas. 

 e) Antes nós já tínhamos intervindo nas ações das instituições públicas.  

 

Questão 32: FUNDATEC  

 

Preservando a correção gramatical e a coerência do texto, não é possível substituir _____ por 

_____. 

 a) "está olhando" - "olha".  

 b) "vai chover" - "choverá".  

 c) "Se responder" - "respondendo".  

 d) "se aprender" - "ser aprendida".  

 e) "acabe" - "acaba".  

 

Questão 33: FEPESE  

 

Assinale a alternativa cuja forma verbal preenche CORRETAMENTE a frase abaixo. 

 

Ele ......... numa questão difícil de ser resolvida e ....... seus bens graças ao bom senso do mediador. 

 a) interveio - reouve  

 b) interveio - reaveu  

 c) interviu - reaveu  

 d) interviu - reouve  

 e) interviu - reaverá  

 

Questão 34: FEPESE  

Os incentivos existem em três tipos de sabores básicos: econômico, social e moral. É muito comum 

que um único esquema de incentivos inclua as três variedades. Tomemos a campanha antitabagista 

dos últimos anos. O acréscimo da "taxa do pecado" de $ 3 em cada maço é um forte incentivo 

econômico contra a compra de cigarros. A proibição do fumo em restaurantes e bares é um 

poderoso incentivo social. E a afirmação do governo americano de que os terroristas angariam 

fundos com a venda de cigarros no mercado negro atua como um incentivo moral bastante 

estridente. 

 
LEVITT, Steven D., DUBNER, Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Tradução Regina Lyra. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005, p. 23. 
 

Na oração, incluída no Texto, 

 

"Tomemos a campanha antitabagista dos últimos anos", 

 

o verbo tomar está conjugado: 

 a) no modo Indicativo, tempo presente, na primeira pessoa do plural.  

 b) no modo Subjuntivo, tempo presente, na terceira pessoa do plural.  

 c) no modo Imperativo afirmativo, na primeira pessoal do plural.  



 d) no modo Imperativo afirmativo, na segunda pessoa do plural.  

 e) no modo Indicativo, pretérito perfeito, na terceira pessoa do plural.  

 

Questão 35: CESPE  

 

A experiência cultural das sociedades, em nossa época, é cada vez mais moldada e "globalizada" 

pela transmissão e difusão das formas significativas, visuais e discursivas, via meios de 

comunicação de massa. Conquanto o desenvolvimento dos meios de comunicação tenha tornado 

absolutamente frágeis os limites que separavam o público do privado, assiste-se hoje a uma nova 

tendência de politização e visibilidade do privado, com a estruturação de novas relações familiares, 

bem como à privatização do público. Faz-se necessário frisar que o imaginário social acompanha 

lentamente essa evolução, nem sempre aceitando o rompimento dos costumes fortemente 

arraigados. 

 
Vera Lúcia Pires. A identidade do sujeito feminino: uma leitura das desigualdades. In: M. I. Ghilardi-Lucena (Org.). Representações do 

feminino. PUC: Átomo, 2003, p. 209 (com adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo à organização das ideias no texto acima e aos seus aspectos 

gramaticais. 

A estrutura sintática iniciada por "Conquanto" é responsável pelo uso do modo subjuntivo em 

"tenha"; por isso, a substituição dessa forma verbal por tem desrespeita as regras gramaticais do 

padrão culto da língua. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 36: CESPE  

Com relação aos aspectos morfossintáticos do texto, julgue o item que se segue. 

Para que a ação que se refere aos policiais paraguaios e a seus comandantes estivesse no pretérito 

imperfeito, no segundo período, ele deveria ser reescrito da seguinte forma: Usando uniformes de 

camuflagem, armados com fuzis M-16 e pistolas 9 mm, eles comandavam 30 homens da elite 

da polícia paraguaia que vasculhavam os 120 quilômetros que vão das cidades paraguaias de 

Pedro Juan Caballero a Capitán Bado. 
 Certo  

 Errado  

 

Questão 37: CESPE - APF/PF/"Regionalizado"/2004  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição 

Federal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.° A Carreira Policial Federal far-se-á nas categorias funcionais de Delegado de Polícia 

Federal, Perito Criminal Federal, Censor Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia 

Federal e Papiloscopista Policial Federal, mediante progressão funcional, de conformidade com as 

normas estabelecidas pelo Poder Executivo. 

 

Art. 2.° A hierarquia na Carreira Policial Federal se estabelece primordialmente das classes mais 

elevadas para as menores e, na mesma classe, pelo padrão superior. 

 

Art. 3.° O ingresso nas categorias funcionais da Carreira Policial Federal ocorrerá sempre no padrão 

I das classes iniciais, mediante nomeação ou progressão funcional. 



 
Internet: <http://www.apcf.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações). 

 

Quanto ao texto acima, julgue o item a seguir. 

 

No "Art. 1.º", a expressão verbal "far-se-á" equivale, sintática e semanticamente, ao desdobramento 

é feita. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 38: FUNRIO  

 

Leia o texto e responda à questão. 

 

Relatório vê falhas graves em estudo de impacto 
 

Relatório produzido por grupo de 40 pesquisadores ligados a centros como USP, Unicamp, ITA, 

Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e UFPA (Universidade Federal do Pará) 

identificou falhas graves nos estudos de impacto ambiental para a construção da megausina de Belo 

Monte (PA). O conjunto de pareceres analisou ponto a ponto o que foi entregue para o governo 

federal. 

 

O quadro que as análises do painel de especialistas pintam é de morte e extinção de animais e 

plantas, perda de recursos hídricos, caos causado pela migração de dezenas de milhares de pessoas e 

prejuízo à cultura indígena? um "desastre anunciado", diz o texto. Sentencia que, sob a ótica dele, o 

projeto é inviável economicamente. 

 

Os estudos do ictiólogo Geraldo Mendes dos Santos, do Inpa, por exemplo, indicam que a 

construção da usina secará partes da bacia do Xingu, trazendo consequências diretas para a 

biodiversidade local. 

 

Lendo o texto "Relatório vê falhas graves em estudo de impacto", observa-se que a maioria dos 

verbos está no 

 a) pretérito perfeito do indicativo para indicar uma ação que se produziu em certo momento do 

passado e no presente do indicativo para enunciar um fato atual.  

 b) pretérito imperfeito do indicativo para indicar um fato passado não concluído e no presente do 

indicativo para enunciar um fato futuro.  

 c) particípio para exprimir o estado resultante de uma ação acabada e no pretérito perfeito do 

indicativo para indicar uma ação concluída.  

 d) gerúndio para expressar uma ação em curso e no futuro do presente do indicativo para exprimir a 

intenção de realizar um ato.  

 e) futuro do pretérito do indicativo para exprimir probabilidade sobre fatos passados e no presente 

do subjuntivo para indicar um fato habitual. 

 

Questão 39: FUNRIO  

Na frase "O Acordo Ortográfico que entrou em vigor em 2009 parece ter a aprovação de alguns 

usuários, mas existem outros que detectam incoerências com respeito ao uso do hífen.", se o verbo 

EXISTIR for substituído por HAVER, mantendo o mesmo sentido da frase original, a forma 

resultante será a seguinte: 

 

 a) há.  

 b) haveria.  



 c) havia.  

 d) houve.  

 e) haverá.  

 

Questão 40: FCC  

 

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a imposição de uma cultura 

alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os elementos culturais alheios que se 

pretendam impor do exterior. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em 

nossas próprias sociedades, e que portanto não é possível importar. Precisamos levar sempre em 

conta os traços culturais que nos caracterizam, que hão de alimentar a busca de soluções 

endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente industrializado."1 

 

O que há de extraordinário nessa citação? Nada, exceto a data. Ela não foi redigida no princípio 

do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, exatamente um mês antes da redação deste artigo. 

Trata-se de um documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos, na Guatemala, como 

parte da preparação da III Conferência de Cúpula da região, a realizar-se em Salvador, na Bahia. 

 

Conhecemos bem essa linguagem no Brasil. É o discurso do nacionalismo cultural, que começou a 

ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, e desde a independência não cessou, 

passando por vários avatares, com tons e modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu 

nessas palavras. Quase todos os brasileiros se orgulhariam de repeti-las, como se elas fossem 

novas e matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga. Nesses 171 anos, o 

Brasil passou do Primeiro para o Segundo Reinado, da Monarquia para a República Velha, desta 

para o Estado Novo, deste para a democracia, desta para a ditadura militar, e desta para uma nova 

fase de democratização. Passamos do regime servil para o trabalho livre - ou quase. De país 

essencialmente agrário transitamos para a condição de país industrial, e sob alguns aspectos nos 

aproximamos da pós-modernidade. Só uma coisa não mudou: o nacionalismo cultural. 

Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latino-americana) deve desfazer-

se dos modelos importados e voltar-se para sua própria tradição cultural. 

 
1 Relato general de la "Cumbre Del pensamiento", Antígua-Guatemala, pp. 88 e ss. 

(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet. "Elogio do incesto". In: Mal-estar na modernidade: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

p. 346-347) 
 

O texto legitima o seguinte comentário: 

 a) Em hão de alimentar, a forma verbal exprime, além da ideia de futuro, a de que o evento é 

desejado. 

 b) Em Continuamos repetindo, a ideia de ação em processo é decorrência exclusiva da forma 

Continuamos. 

 c) A forma verbal foi redigida exprime fato passado considerado contínuo. 

 d) A forma a realizar-se em Salvador exprime fato futuro em relação à data de redação do 

documento, mas passado em relação à data do artigo. 

 e) Em se orgulhariam de repeti-las, tem-se a expressão de um fato possível, mas considerado de 

pouca probabilidade. 

 

Questão 41: CESPE  

Romance LXXXI ou Dos Ilustres Assassinos 

Ó grandes oportunistas,(1) 

sobre o papel debruçados, 



que calculais mundo e vida 

em contos, doblas, cruzados, 

que traçais vastas rubricas 

e sinais entrelaçados, 

 com altas penas esguias 

embebidas em pecados! 

 

Ó personagens solenes(9) 

que arrastais os apelidos 

como pavões auriverdes 

seus rutilantes vestidos, 

− todo esse poder que tendes 

confunde os vossos sentidos: 

a glória, que amais, é desses 

que por vós são perseguidos. 

 

Levantai-vos dessas mesas, 

saí de vossas molduras, 

vede que masmorras negras, 

que fortalezas seguras, 

que duro peso de algemas, 

que profundas sepulturas 

nascidas de vossas penas, 

de vossas assinaturas! 

 

Considerai no mistério 

dos humanos desatinos, 

e no polo sempre incerto 

dos homens e dos destinos! 

Por sentenças, por decretos, 

pareceríeis divinos: 

e hoje sois, no tempo eterno, 

como ilustres assassinos. 

 

Ó soberbos titulares,(33) 

tão desdenhosos e altivos! 

Por fictícia autoridade, 

vãs razões, falsos motivos, 

inutilmente matastes: 

− vossos mortos são mais vivos; 

e, sobre vós, de longe, abrem 

grandes olhos pensativos. 

 
Cecília Meireles. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 267-8. 

 

Com base no poema acima, julgue o item subsequente. 

No poema, que apresenta uma denúncia de atos de abuso de poder, foram utilizados os seguintes 

recursos que permitem que a poeta se dirija diretamente a um interlocutor: emprego de vocativo nos 

versos 1, 9 e 33 e de verbos na segunda pessoa do plural, todos no imperativo afirmativo. 

 Certo  

 Errado  



 

Questão 42: CESPE - ATA MIN/MIN/2009  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

O administrador interino 
 

Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a 

mulher gastava pouco, e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a 

nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num 

meio bilhete de loteria, dez contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi 

comprar um cavalo do Cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de 

família, mandar vir da Europa alguns pássaros etc.; mas a mulher, esta D. Fortunata que ali está à 

porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os 

mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa, e guardar o que 

sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito; afinal, teve de ceder aos conselhos 

de minha mãe, a quem D. Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes 

valeu; um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai; a anedota é curta. 

 

O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao Norte, em comissão. Pádua, ou 

por ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os 

respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem; era antes dos dez 

contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas, deu joias à 

mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. 

Viveu assim vinte e dois meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em 

nossa casa, aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu a 

minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava; não podia sofrer desgraça, matava-se. Minha 

mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. 

 

Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, 

− ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. D. Fortunata ralhava: 

 

− Joãozinho, você é criança? 

 

Mas, tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe 

fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do 

poço, e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado, por 

causa de uma gratificação a menos, e perder um emprego interino? 

 
Machado de Assis. Dom Casmurro, cap. XVI (com adaptações). 

 

Julgue o item com relação a aspectos gramaticais e ortográficos do texto. 

 

A forma verbal "Escutai" está flexionada no modo subjuntivo e indica a incerteza do falante a 

respeito do que está dizendo. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 43: FCC  

 

Muitos anos depois, ele morreria num acidente de helicóptero, em Angra dos Reis, no Rio, e seu 

corpo desapareceria no mar para sempre. 

 

Com relação aos verbos grifados acima, é correto dizer que o emprego do tempo e modo em que 

estão conjugados indica 



 

 a) ação posterior à época de que se fala. 

 b) incerteza sobre fato passado. 

 c) ação ocorrida antes de outra passada. 

 d) fato que depende de certa condição. 

 e) forma polida de abordar um fato trágico.  

 

Questão 44: FCC  

 

... em que as melhores cadências do samba e da canção se aliaram com naturalidade às 

deformações normais de português brasileiro... 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) São Paulo muda muito... 

 b) ... para nos porem no Alto da Mooca... 

 c) Talvez João Rubinato não exista... 

 d) ... Adoniran não a deixará acabar... 

 e) Mas a cidade que nossa geração conheceu...  

 

Questão 45: FCC  

 

Manuel Bandeira tirava o chapéu, respeitoso, para Sinhô, Pixinguinha, Noel. 

 

O verbo conjugado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a) ... mais que um adjetivo, era um estigma. 

 b) Dos poetas, foi dos mais musicais. 

 c) Em princípio, a arte deveria permanecer ao relento. 

 d) ... que lhe proporciona o reconhecimento nacional. 

 e) Quem ousaria classificá-lo?  

 

Questão 46: FCC  

 

... se as espécies avaliadas poderiam usar as plantações de tangerina ... (2o parágrafo) 

 

O emprego da forma verbal grifada acima indica, no contexto, 

 a) certeza. 

 b) situação passada. 

 c) hipótese. 

 d) fato habitual. 

 e) ação presente.  

 

Questão 47: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011  

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Nesta prova, considera-se uso correto da língua portuguesa o que está em conformidade com o 

padrão culto escrito. 
 

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 

De dezembro de 1951 a abril de 1974, a aventura brasileira de Elizabeth Bishop estendeu-se por 22 

anos − alguns deles, os anos finais, vividos em Ouro Preto, sobretudo após a morte de Lota de 

Macedo Soares, sua companheira, em 1967. A cidade não tomou conhecimento da grande escritora 



americana, cujo centenário de nascimento se comemorou dias atrás. Nós, os então jovens escritores 

de Minas, também não. Hoje leitor apaixonado de tudo o que ela escreveu, carrego a frustração 

retroativa de ter cruzado com Elizabeth em Ouro Preto sem me dar conta da grandeza de quem ali 

estava, na sua Casa Mariana − estupenda edificação por ela batizada em homenagem à poeta 

Marianne Moore, sua amiga e mestra. Consolam-me as histórias que saltam de seus livros e, em 

especial, da memória de seus (e meus) amigos Linda e José Alberto Nemer, vinhetas que juntei na 

tentativa de iluminar ainda mais a personagem retratada por Marta Goes na peça Um Porto para 

Elizabeth. Algumas delas: 

 

* Ela adorava(a) aquela casa, construída entre 1698, dois anos após a descoberta do ouro na 

região, e 1711, quando Ouro Preto foi elevada(b) à condição de vila. Comprou-a(c) em 1965 e não 

teve outra na vida, a não ser o apartamentinho de Boston onde morreria(d) em 1979. Tinha(e), dizia, 

"o telhado mais lindo da cidade", cuja forma lhe sugeria "uma lagosta deitada de bruços". Bem 

cuidada, a casa, agora à venda, pertence aos Nemer desde 1982. 

 

* "Gosto de Ouro Preto", explicou Elizabeth ao poeta Robert Lowell, "porque tudo lá foi feito ali 

mesmo, à mão, com pedra, ferro, cobre e madeira. Tiveram que inventar muita coisa − e tudo está 

em perfeito estado há quase 300 anos". 

 
(Humberto Werneck. "Um porto na Montanha". O Estado de S. Paulo. Cidades/Metrópole. Domingo, 13 de fevereiro de 2011, C10) 

 

No segundo parágrafo, a forma verbal que designa um evento posterior à época em que a poeta 

viveu no Brasil é: 

 a) adorava. 

 b) foi elevada. 

 c) Comprou-a. 

 d) morreria. 

 e) Tinha.  

 

Questão 48: CESPE  

 

Convocada por D. Pedro em junho de 1822, a constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no 

dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida seis meses depois, em 12 de novembro. 

 

Os membros da constituinte eram escolhidos por meio dos mesmos critérios estabelecidos para a 

eleição dos deputados às cortes de Lisboa. Os eleitores eram apenas os homens livres, com mais de 

vinte anos e que residissem por, pelo menos, um ano na localidade em que viviam, e proprietários 

de terra. Cabia a eles escolher um colégio eleitoral, que, por sua vez, indicava os deputados de cada 

região. Estes tinham de saber ler e escrever, possuir bens e virtudes. Em uma época em que a taxa 

de analfabetismo alcançava 99% da população, só um entre cem brasileiros era elegível. Os 

nascidos em Portugal tinham de estar residindo por, pelo menos, doze anos no Brasil. Do total de 

cem deputados eleitos, só 89 tomaram posse. Era a elite intelectual e política do Brasil, composta de 

magistrados, membros do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários, militares e 

professores. Desse grupo, sairiam mais tarde 33 senadores, 28 ministros de Estado, dezoito 

presidentes de província, sete membros do primeiro conselho de Estado e quatro regentes do 

Império. 

 

O local das reuniões era a antiga cadeia pública, que, em 1808, havia sido remodelada pelo vice-rei 

conde dos Arcos para abrigar parte da corte portuguesa de D. João. No dia da abertura dos 

trabalhos, D. Pedro chegou ao prédio em uma carruagem puxada por oito mulas. Discursou de 

cabeça descoberta, o que, por si só, sinalizava alguma concessão ao novo poder constituído nas 

urnas. A coroa e o cetro, símbolos do seu poder, também foram deixados sobre uma mesa. 



 
Laurentino Gomes. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010, p. 213-16 (com adaptações). 

 

Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. 

No primeiro parágrafo do texto, os verbos auxiliares das locuções verbais "seria instalada" e 

"acabaria dissolvida" estão flexionados no futuro do pretérito, forma usada para relatar um fato que 

não se consumou, apesar de previsto, qual seja: a assembleia constituinte não conseguiu cumprir a 

missão de elaborar e aprovar uma constituição para o país. 

 Certo  

 Errado  

 

 

Questão 50: FGV  

A charge a seguir refere-se à questão 

  

 

Na charge, caso a professora tratasse o aluno por tu, sua fala seria, corretamente, 

 a) Escrevas na lousa a palavra Ética! 

 b) Escrevei na lousa a palavra Ética! 

 c) Escreveis na lousa a palavra Ética! 

 d) Escrevais na lousa a palavra Ética! 

 e) Escreve na lousa a palavra Ética! 

 

Questão 51: FCC  

 

... imagine o que um tropeço nos esforços para aumentar a produtividade pode causar. (2o 

parágrafo) 

 

O verbo flexionado de modo idêntico ao do grifado acima está também grifado em: 

 a) Devemos reconhecer que as limitações de terras e de água trarão problemas para a produção 

mundial de alimentos. 

 b) Vejamos, neste mapa, onde se encontram as terras mais férteis para garantir uma safra recorde na 

colheita de grãos. 

 c) Podem ser compreensíveis as decisões de alguns governantes de subsidiar a produção agrícola, 

para controlar o preço dos alimentos. 

 d) A produção de alimentos precisa tornar-se suficiente para cobrir a demanda, com investimentos 

em tecnologia. 

 e) A rentabilidade na produção de alimentos passou a ser fundamental para evitar escassez nas 

próximas décadas.  

 

Questão 52: FCC  

 

... que todos os recursos e esforços já investidos em atividades de conservação deveriam ter posto 

um fim à destruição da floresta tropical úmida e à perda da vida silvestre. (2o parágrafo) 

 

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no contexto, 

 a) fato pressuposto como verdadeiro já terminado. 

 b) ação que deverá ser tomada futuramente. 

 c) realização de uma ideia no futuro. 

 d) ação concluída no passado. 



 e) fato previsto e não concretizado. 

 

Questão 53: CESPE  

As projeções sobre a economia para os próximos dez anos são alentadoras. Se o Brasil mantiver 

razoável ritmo de crescimento nesse período, chegará ao final da próxima década sem extrema 

pobreza. Algumas projeções chegam a apontar o país como a primeira das atuais nações emergentes 

em condições de romper a barreira do subdesenvolvimento e ingressar no restrito mundo rico. 

 

Tais previsões baseiam-se na hipótese de que o país vai superar eventuais obstáculos que 

impediriam a economia de crescer a ritmo continuado de 5% ao ano, em média. Para realizar essas 

projeções, o Brasil precisa aumentar a sua capacidade de poupança doméstica e investir mais para 

ampliar a oferta e se tornar competitivo. 

 

No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos inadequada, 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 criadas boas 

oportunidades de trabalho, geradoras de renda, de maneira sustentável. 

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

 

Com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. 

As formas verbais "expandam" e "contribuam" foram empregadas no modo subjuntivo porque estão 

inseridas em segmento de texto que trata de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 54: FEMPERJ  

 

Assinale a alternativa em que o valor do tempo verbal sublinhado foi corretamente indicado. 

 a) "Em alguns países, a presença da polícia dentro das escolas tem sido uma das respostas mais 

recorrentes..." / ação encerrada em tempo recente. 

 b) "...parecem brindar aquilo que desejamos para nossos filhos" / ação habitual no passado. 

 c) "Conforme evidenciam pesquisas e experiências no campo da segurança pública..." / ação que se 

iniciou no passado e continua no presente. 

 d) "A presença da polícia no contexto escolar será marcada por ambiguidades e tensões" / ação 

futura que se realizará na dependência de outra ação futura. 

 e) "Nenhuma formação educacional foi oferecida aos policiais..." / ação completamente realizada 

no passado. 

 

Questão 55: CESPE  

 

 

As discussões, no Brasil, sobre a criação de um tribunal de contas durariam quase um século, 

polarizadas entre os que defendiam sua necessidade — para quem as contas públicas deviam ser 

examinadas por um órgão independente — e os que a combatiam, por entenderem que as contas 

públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles que as realizavam. 

 

Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da jovem República tornaram 

realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do 

então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou-se, por meio do Decreto n.º 966-A, o Tribunal de 

Contas da União, que se nortearia pelos princípios da autonomia, da fiscalização, do julgamento, da 

vigilância e da energia. 



 

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, 

institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o em seu art. 89. 

 
Idem (com adaptações). 

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsequente. 

 

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir "durariam" por duraram. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 56: FCC  

 

... deve cuidar para que os impactos ambientais sejam mitigados e compensados. 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a) Quando se tem em conta ... 

 b) ... ainda que nem todo o potencial lá existente venha a ser desenvolvido. 

 c) As questões que se contrapõem ... 

 d) ... não podemos abrir mão de nenhum dos dois objetivos. 

 e) ... que podem ser feitos na direção de ...  

 

Questão 57: FCC  

 

... o terror nos paralisaria e nada mais faríamos a não ser pensar na iminência das catástrofes 

possíveis. 

 

O emprego do tempo e modo dos verbos grifados acima indica, considerando-se o contexto, 

 a) causa de uma ação que se propõe como não verdadeira, de difícil realização. 

 b) prolongamento de um fato a se realizar até o momento em que se fala. 

 c) fato que vem se realizando com limites temporais vagos ou imprecisos. 

 d) realização de um fato, no presente ou no futuro, que depende de certa condição. 

 e) certeza da realização de um fato em um futuro próximo, também previsto.  

 

Questão 58: FCC  

Sobre a forma verbal indicada, é INCORRETO afirmar: 

 a) honraram / exprime ação completamente concluída. 

 b) for / indica um fato possível, considerado altamente provável. 

 c) estendo / enuncia um fato que ocorre exclusivamente no momento em que o missivista se 

expressa. 

 d) vou / marca um fato futuro, mas bastante próximo, como o confirma o emprego de já. 

 e) podia / está empregado com valor de futuro do pretérito.  

 

Questão 59: FCC  

Pode ser, porém, o único caminho justo que leve todos os países a um acordo... (último parágrafo) 

 

O emprego da forma verbal grifada denota 

 a) hipótese plausível. 

 b) situação imprevisível. 

 c) condição futura. 

 d) fato concreto. 

 e) situação presente.  

 



Questão 60: FCC  

  

... quando há melhoria também em fatores de qualidade de vida ... (1o parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase: 

 a) ... que levou nota máxima... 

 b) O destaque, aqui, cabe ao Tocantins. 

 c) ... era um dos estados menos desenvolvidos do país. 

 d) ... ainda que siga como um dos mais atrasados ... 

 e) ... conseguiu se distanciar um pouco dos retardatários.  

 

Questão 61: FCC 

 

Tratava-se de garantir um saldo... (1o parágrafo) 

 

A forma verbal grifada acima denota, no contexto, 

 a) situação em desenvolvimento numa época passada. 

 b) hipótese possível projetada no futuro. 

 c) desejo de que a ação se realize em época oportuna. 

 d) intenção de suavizar uma ordem expressa. 

 e) prolongamento de um fato passado até à época presente.  

 

Questão 62: FCC  

 

O verbo grifado está corretamente flexionado na frase: 

 a) Empresários do agronegócio manteram-se atentos às previsões de escassez de chuvas. 

 b) Técnicos do governo crêem que serão resolvidos os conflitos entre investidores e ambientalistas. 

 c) O governo, atento às instáveis condições do mercado, interviu na cotação do dólar. 

 d) Como sobreviram contratempos, foi inevitável a quebra da safra de grãos no ano passado. 

 e) Técnicos preveram queda na arrecadação, devido às elevadas taxas de juros. 

 

Questão 63: VUNESP 

  

Na questão, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das frases 

dadas. 

 

Eles          os infratores prontamente. 

 

Há dois meses, eles        o dinheiro roubado. 

 

Sem que ninguém tivesse             , o menino tomou as providências. 

 

Se você            o advogado, recomende-lhe prudência. 

 a) deteram … reaveram … intervido … ver 

 b) deteram … reouveram … intervido … vir 

 c) detiveram … reaveram … intervindo … ver 

 d) detiveram … reouveram … intervindo … vir 

 e) detiveram … reouveram … intervido … vir  

 

 

Questão 65: VUNESP  

 



Assinale a alternativa em que o verbo em destaque repete o mesmo tempo verbal de terá em – As 

projeções sobre qual impacto o aquecimento global terá em relação à saúde das pessoas ainda são 

pouco precisas… 

 a) O país ainda não conhece a vulnerabilidade das pessoas em relação ao meio ambiente. 

 b) Fenômenos extremos e menos qualidade de vida: é o novo clima. 

 c) O que já acontece com a biosfera por causa do aquecimento global e da alta concentração do gás 

carbônico na atmosfera. 

 d) Os próximos documentos das Nações Unidas trarão alternativas para a redução do efeito estufa. 

 e) Problemas ambientais adversos reduziram a capacidade produtiva do solo. 

 

Questão 66: VUNESP 

 

Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está corretamente grafado e flexionado. 

 a) A crise de autoridade advêem do casamento infeliz da corrupção com cumplicidade. 

 b) Muita gente interveio tentando lutar pelo bem comum social. 

 c) Se uma pessoa pôr sua coragem em prática, dirá não quando a tentação assediar. 

 d) Se uma pessoa quizer manter sua decência, deverá praticá- la. 

 e) As leis mal cumpridas do país contém em si a tão necessária moralidade.  

 

 

Questão 68: VUNESP  

Para responder à questão, leia a frase de Luciano Pavarotti, publicada na revista Veja, de 

20.09.2006: 

 

Não quero mais me ouvir. Se você me convidar para jantar e tocar uma de minhas gravações para 

me agradar, juro que vou embora. Se        que eu           , coloque um disco de Placido Domingo. 

 

Os espaços devem ser preenchidos, respectivamente, com 

 a) quizer … fico 

 b) querer … fique 

 c) quizer … ficarei 

 d) quiser … fique 

 e) quiser … fico 

 

 

Questão 70: VUNESP  

 

A questão baseia-se na história em quadrinhos de Hagar. 

  

 

Na primeira pessoa do plural, a frase Prepare-se para morrer assume a seguinte forma: 

 a) Preparem para morrermos! 

 b) Preparemo-nos para morrer! 

 c) Preparem-se para morrermos! 

 d) Preparamos-nos para morrer! 

 e) Preparemos-nos para morrermos!  

 

Questão 71:   

A questão baseia-se na frase: 

O termo devia ser comum entre nós, como água e pão. 

 



O sentido da oração seria mantido, se a forma verbal devia fosse substituída por 

 a) devesse. 

 b) deveria. 

 c) deveu. 

 d) deverá. 

 e) deva.  

 

Questão 72: VUNESP  

 

Considere a frase: 

 

Desrespeitaram sua namorada, e ele fez um escândalo. 

 

Substituindo-se ele por eles e passando o verbo fez para o tempo futuro, tem-se 

 a) ... eles fizeram... 

 b) ... eles fizessem... 

 c) ... eles farão... 

 d) ... eles fazem... 

 e) ... eles faziam...  

 

Questão 73: VUNESP  

 

Assinale a alternativa em que o verbo está empregado corretamente. 

 a) Foi eu que troquei o pneu do carro. 

 b) Se eu vim aqui amanhã, trarei as peças encomendadas. 

 c) O número de pessoas na plateia vareia conforme o dia da semana. 

 d) Espero que os turistas sejem bem recebidos. 

 e) A baiana traz um turbante na cabeça.  

 

Questão 74: VUNESP  

 

Considere o texto para responder à questão. 

O antibafômetro 

 

O Conselho Regional de Farmácia autuou uma drogaria da capital gaúcha que anunciava a venda de 

um remédio aparentemente capaz de mascarar os efeitos do álcool e enganar o bafômetro. Cartazes 

no interior da farmácia faziam a propaganda do medicamento. Originalmente destinado a pacientes 

de alcoolismo crônico, ele não produz os efeitos anunciados. O dono da farmácia deverá responder 

ainda a um processo por incitar os consumidores a beber e dirigir, crime previsto no Código Penal. 

 
(Revista Época, 06.10.2008. Adaptado) 

 

Em – Cartazes no interior da farmácia faziam a propaganda do medicamento – o verbo em destaque 

está conjugado no 

 a) pretérito perfeito, pois apresenta um fato inesperado e incomum, ocorrido uma única vez. 

 b) pretérito imperfeito, pois se refere a um fato que era habitual no passado. 

 c) pretérito mais-que-perfeito, pois indica fatos que aconteceram repentinamente num passado 

remoto. 

 d) imperfeito do subjuntivo, pois apresenta um fato provável, mas dependente de algumas 

circunstâncias. 

 e) futuro do pretérito, pois se refere a um fato de futuro incerto e duvidoso.  

 

Questão 75: VUNESP  



Assinale a alternativa cujos verbos preenchem, correta e respectivamente, as frases a seguir. 

 

Se o motor do veículo                 a temperatura alta, leve-o à oficina mecânica. 

 

Quando você              o motorista, informe-lhe os novos endereços do Tribunal de Justiça. 

 a) manter ... ver 

 b) manter ... vir 

 c) manter ... viu 

 d) mantiver ... ver 

 e) mantiver ... vir  

 

Questão 76: VUNESP  

 

Considere a tirinha e as afirmações a seguir. 

  

I. As formas verbais pare e siga, na conjugação em que estão empregadas, pertencem ao modo 

imperativo. 

 

II. Essas formas verbais concordam com o pronome você. 

 

III. Em – Não fale – substituindo-se o verbo falar pela expressão bater papo e mantendo-se a 

conjugação, tem-se: Não bate papo. 

 

É correto o que se afirma em 

 a) I, apenas. 

 b) II, apenas. 

 c) I e II, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I, II e III. 

 

Questão 77: VUNESP  

 

Assinale a alternativa cujos verbos preenchem, correta e respectivamente, a recomendação a seguir, 

afixada em seção de determinado fórum. 

 

Prezados Senhores 

 

Nós temos                   a situações constrangedoras por conta do uso indevido do celular. 

 

Se os senhores não se                        a agir com educação e respeitar o outro, desligando o aparelho 

quando necessário, a 

 

Direção               tomando medidas drásticas. 

 

Contamos com a colaboração de todos! 

 a) chego ... predispuserem ... interverá 

 b) chego ... predisporem ... intervirá 

 c) chegado ... predisporem ... interverá 

 d) chegado ... predispuserem ... intervirá 

 e) chegado ... predisporem ... intervirá 

 



Questão 78: VUNESP 

 

Assinale a alternativa correta quanto à mudança para a terceira pessoa do trecho – "Vizinho, são três 

horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou." E o outro respondesse: "Entra, vizinho, e 

come de meu pão e bebe de meu vinho." 

 a) "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou." E o outro 

respondesse: "Entra, vizinho, e coma de meu pão e beba de meu vinho." 

 b) "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em sua casa. Aqui estou." E o outro 

respondesse: "Entre, vizinho, e come de meu pão e bebe de meu vinho." 

 c) "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em sua casa. Aqui estou." E o outro 

respondesse: "Entra, vizinho, e coma de meu pão e bebe de meu vinho." 

 d) "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou." E o outro 

respondesse: "Entre, vizinho, e come de meu pão e beba de meu vinho." 

 e) "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em sua casa. Aqui estou." E o outro 

respondesse: "Entre, vizinho, e coma de meu pão e beba de meu vinho." 

 

Questão 79: VUNESP  

 

Assinale a alternativa em que os verbos em destaque repetem, respectivamente, os mesmos tempos 

verbais dos verbos em destaque em: Quem vier à minha casa (perdão: ao meu número) será 

convidado a se retirar às 21:45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7 pois às 8:15 deve 

deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. 

 a) A alta dos preços dos alimentos, nos últimos meses, pesou no bolso do consumidor e levou a 

uma redução do consumo, como mostram as pesquisas. 

 b) Quando as pessoas se conscientizarem da necessidade de proteger o meio ambiente, todos se 

beneficiarão com mais qualidade de vida; é o que dizem os especialistas. 

 c) Com a inflação que afeta os preços dos alimentos, o gasto com comida aumentará e, com isso, 

sobrará menos dinheiro no bolso dos pobres. 

 d) "Mesmo as camadas de maior poder aquisitivo sentiram os efeitos da inflação, o que acontecerá 

até com os mais ricos", afirmou ontem o economista. 

 e) Se as condições econômicas mudarem, a situação se estabilizará e todos passarão a viver 

melhor. 

 

Questão 80: VUNESP  

 

 

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o deixava perturbado desde a infância na casa 

dos seus pais. Mas vibrava de alegria ao ficar sabendo de eventual repressão a algum beijoqueiro. A 

notícia que ouviu pelo rádio, na casa de um vizinho, sobre o jogador de vôlei que havia sido 

repreendido por um membro da organização do Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público 

sua mulher, após a conquista de um título, deixou-o simplesmente eufórico. 

 

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita situação, mesmo porque, aos 17 anos, poderia 

facilmente arrumar uma namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o caso. 

 

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta afrontosa. Jurava para si próprio que 

jamais casal algum se beijaria perto dele. Mas como evitar que isso acontecesse? Não poderia, 

claro, recorrer à violência, conforme conselho recebido de alguns professores que elogiavam essa 

sua ideia sobre o beijo. Eles evitavam atos de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente, 

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E aí lhe ocorreu: a tosse! Uma forma fácil de 



advertir pessoas inconvenientes. Naquele mesmo dia fez a primeira experiência. Avistou, na escola, 

um jovem casal se beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou a tossir escandalosamente - até 

que eles pararam. 

 

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e saiu resmungando. Mas a moça, que, aliás, 

já conhecia, Sofia, moradora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele estranhou. Deu as costas e 

foi embora. 

 

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à porta. Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe 

estendeu um frasco: era xarope contra a tosse. Num impulso, ele puxou-a para si e deu-lhe um doce 

e apaixonado beijo. O primeiro e decisivo beijo de sua vida. 

 

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, deu-o a um amigo. Descobriu o que é bom 

para a tosse, ao menos para a tosse que nasce da neurose: é o beijo. Grande, grande remédio! 

 
(Moacyr Scliar, Folha de S.Paulo, 16.11.09. Adaptado) 
 

No trecho - Ele estranhou (4.o parágrafo) - colocando-se a frase no plural com o verbo no tempo 

futuro, obtém-se: Eles 

 a) estranharam. 

 b) estranhavam. 

 c) estranham. 

 d) estranhassem. 

 e) estranharão.  

 

Questão 81: CESGRANRIO  

 

A transformação da oração "[...] e quando veio a noite [...]" de afirmativa para hipótese faz com que 

o verbo destacado se escreva como 

 a) vir 

 b) vier 

 c) vem 

 d) vêm 

 e) vim 

 

Questão 82: CESGRANRIO  

O verbo destacado na frase, retirada do texto, pode ser substituído pela forma à direita, sem prejuízo 

do sentido, em: 

 a) "Quando o primeiro pastor alemão chegou [...]" – chegava 

 b) "[...] que esperariam a todo custo [...]" – haviam esperado 

 c) "eu tive um ataque,"– tivera 

 d) "Achei que na hora devia conversar [...]" – deveria 

 e) "escrevi algo assim," – tenho escrito  

 

Questão 83: ESAF  

 

Assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro no uso do verbo sublinhado. 

 

Animado com os indicadores positivos mais recentes, o governo reforçou ontem o tom otimista 

sobre a recuperação da atividade econômica, apesar de analistas do mercado financeiro estarem(A) 

ainda céticos sobre o ritmo do crescimento. O tom otimista foi usado em declarações da Presidenta, 

do Ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, a quem coube(B) o recado mais 



importante, ao afirmar(C) que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) vai acelerar nos 

próximos meses, mas com preços sob controle. Os estímulos dados pelo governo já obteram(D) 

uma resposta positiva da atividade econômica, mas ainda não produziram plenamente seus efeitos. 

Por isso a tendência é de recuperação mais à frente, sem que exista(E) risco de a inflação fugir da 

meta estabelecida para este ano. 

 
(Adaptado do Correio Braziliense, 18 de agosto de 2012) 

 

 a) A 

 b) B 

 c) C 

 d) D 

 e) E  

 

Questão 84: FCC  

 

A tecnologia [...] é a primeira... (4o parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em: 

 a) Caso não haja impedimentos ... 

 b) Isso estimularia a pesquisa ... 

 c) Tecnologias como estas poderão ... 

 d) ...e difundir as inovações. 

 e) ...os meios institucionais que permitem ...  

 

Questão 85: FCC  

 

Todos os verbos estão corretamente flexionados na frase: 

 a) Nenhum comentário que sobrevir ao impacto causado por esse livro terá força comparável à de 

suas fotos. 

 b) Se sempre retêssemos dos clichês um mínimo de verdade, acabaríamos por tomá-los como 

verdades completas. 

 c) Se os fotógrafos não intervissem na realidade, documentando cada barbárie, a história humana 

seria ainda mais violenta. 

 d) Industriais e políticos nazistas convieram quanto aos interesses comuns, que se sobrepunham às 

suas ambições particulares. 

 e) O fotógrafo teria intervido na cena de brutalidade, se pudesse, mas limitou-se a registrá-la. 

 

Questão 86: FCC  

 

Essa sensação de frustração e remorso decorre da percepção de que poderia ter acontecido algo 

bom ... (3o parágrafo) 

 

O emprego da forma verbal grifada acima indica 

 a) situação que se repete, tanto no presente quanto no futuro. 

 b) fato ocorrido no passado, que se mantém até o momento. 

 c) situação passada, anterior a outra, também passada. 

 d) possibilidade de realização de um fato que depende de outro. 

 e) fato concreto, que deverá se realizar num futuro próximo.  

 

Questão 87: FCC  

 



... eles tinham de escolher, entre objetos iguais... (2o parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do grifado acima está na frase: 

 a) Quando os macacos selecionavam um cubo... 

 b) Os bichos aprenderam rapidamente... 

 c) A pesquisa mostrou imensa atividade dos neurônios... 

 d) ... também os macacos aprendem com as escolhas erradas. 

 e) ... aquele que lhes resultaria na melhor recompensa.  

 

Questão 88: FCC  

Para que nos faça feliz... 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a) ...como a morte de alguém que amamos... 

 b) ... por que nos darmos o trabalho... 

 c) Se o livro que estamos lendo... 

 d) ... livros que nos atinjam... 

 e) Seríamos felizes da mesma forma...  

 

Questão 89: FCC  

 

A intenção é a de que o filme contribua para a educação ... (4o parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a) ... e, agora, busca-se patrocínio. 

 b) A Agência Nacional de Cinema (Ancine) aprovou o projeto ... 

 c) ... o longa-metragem apresentará cenas de flagrantes de tráfico ... 

 d) ... que queiram se aprofundar no tema. 

 e) ... e, por isso, será oferecido para estabelecimentos de ensino. 

 

Questão 90: FCC  

 

Em há verbos supostamente ativos que não expressam ação realizada, alterando a flexão dos 

verbos haver e expressar para o pretérito perfeito do indicativo, tem-se 

 a) havia verbos supostamente ativos que não expressavam ação realizada. 

 b) houve verbos supostamente ativos que não expressaram ação realizada. 

 c) houveram verbos supostamente ativos que não expressavam ação realizada. 

 d) haviam verbos supostamente ativos que não expressavam ação realizada. 

 e) houve verbos supostamente ativos que não expressavam ação realizada. 

 

Questão 91: FCC 

 

... e anjos desciam até a superfície da Terra ... 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... que simplesmente desistimos deles? 

 b) Cresci no auge da boataria. 

 c) ... que não se veem discos voadores. 

 d) As religiões não deixavam sequer ... 

 e) ... seria coisa dos russos ou de outro planeta.  

 

Questão 92: FCC  



 

... os cursos de graduação a distância estavam em instituições pequenas e pouco conhecidas. 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... sobre os caminhos que elevam o nível. 

 b) Durante cinco meses, os especialistas analisaram os cursos de oito faculdades ... 

 c) Hoje, esparramaram-se pelas grandes ... 

 d) Os casos bem-sucedidos indicam ainda ... 

 e) Lutava-se contra a sua regulamentação ...  

 

Questão 93: CESPE  

Todos os indivíduos têm o dever de participar da vida social, procurando exercer influência sobre as 

decisões de interesse comum. Esse dever tem, sobretudo, dois fundamentos: em primeiro lugar, a 

vida social, necessidade básica dos seres humanos, é uma constante troca de bens e de serviços, não 

havendo uma só pessoa que não receba alguma coisa de outras; em segundo lugar, se muitos 

ficarem em atitude passiva, deixando as decisões para outros, um pequeno grupo, mais atuante ou 

mais audacioso, acabará dominando, sem resistência e limitações. O direito e o dever da 

participação política são duas faces da mesma realidade: a natureza associativa do ser humano. 

Tendo necessidade de viver com os semelhantes, cada indivíduo deve ter assegurado o seu direito 

de influir no estabelecimento das regras de convivência. 

  
Dalmo de Abreu Dallari. O que é participação política, p. 33-8 (com adaptações). 
 

Com base na organização do texto acima, julgue o item subsequente. 

 

O uso do modo subjuntivo em “receba” ressalta a ideia de possibilidade ou hipótese; por isso, sua 

substituição por receberia mantém o texto correto. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 94: SMA-RJ  

Há equívoco quanto à conjugação verbal na seguinte alternativa: 

 a) Poucas empresas se arguem sobre a possibilidade de aplicar o Princípio de Peter. 

 b) Não conveio às empresas aqui citadas aplicar o Princípio de Peter. 

 c) É possível que algumas empresas interajam ao aplicar o Princípio de Peter. 

 d) Em certas empresas haverá melhoria se as recompormos com o Princípio de Peter. 

 e) Certas empresas ativeram-se especificamente à aplicação do Princípio de Peter.  

 

Questão 95: ESAF  

Assinale a expressão verbal que indica, no texto, uma ação continuada, ainda acontecendo. 

 a) “irá diminuir” 

 b) “pedindo-se” 

 c) “vem tendo” 

 d) “tem de ser” 

 e) “está aquecida”  

 

Questão 96: FCC  

A forma verbal que, além de corretamente flexionada, indica fato passado anterior a outro, 

também passado, está grifada na frase: 

 a) Para que se precavissem os efeitos prejudiciais ao meio ambiente, interromperam-se as 

queimadas na região. 

 b) Após a derrubada da mata, sobreviram alterações significativas no clima de toda a área, antes 

coberta por ela. 



 c) O especialista ativera-se à análise dos dados obtidos, para defender o programa de 

responsabilidade ambiental. 

 d) Proporam-se medidas de combate à degradação da floresta, porém os resultados danosos já 

haviam se instalado em toda a área. 

 e) Se não fosse imediatamente interrompido o corte das árvores, a região transformar-se-ia numa 

extensa área desertificada.  

 

Questão 97: FCC  

Atenção: A questão refere-se ao texto a seguir. 

 

O que mais surpreende na morte do jovem escritor Alberto Campos é que ele não trazia consigo 

essa marca misteriosa dos que foram escalados para morrer cedo. Não era um desses "avisados" 

que já parecem surgir do berço com as mãos e a alma preparadas e que, em sua rápida viagem 

pelo mundo, limitam-se a olhar silenciosamente para as outras criaturas, com uma certeza nos 

olhos: uma certeza que nos contagia, mas que continuamos aparentemente a ignorar, tanto é grave 

esse reconhecimento. 

 

O amigo que olhasse para Alberto Campos não se sentiria coagido a colocar o problema da morte. 

O corpo talvez fosse débil, mas o que sobretudo identificávamos nele era a chama do espírito, que 

arde generosamente e que se alimenta do seu próprio fogo. 

  
(Carlos Drummond de Andrade) 
 

O amigo que olhasse para Alberto Campos... (início do 2o parágrafo) 

 

A forma verbal grifada na frase acima denota, no contexto, 

 a) condição hipotética. 

 b) desconfiança real. 

 c) desejo concreto. 

 d) dúvida possível. 

 e) surpresa provável.  

 

Questão 98: FCC  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

Que nem água... 
  

Há alguns anos, costumava-se dizer "ele gasta dinheiro que nem água". Essa frase, além de indicar 

alguém que esbanjava dinheiro, referia-se à água como coisa sem valor, abundante, inesgotável... 

Bons tempos... Melhor dizendo: tempos ilusórios, pois não se tinha consciência do valor desse 

elemento vital que a cada dia escasseia em nosso planeta, e que hoje já não serve para indicar algo 

desprezível, muito pelo contrário: a água é cara, e tem de ser economizada como um bem precioso. 

 

Descobrimos há pouco, com um ingênuo pasmo, que nossas fontes de energia elétrica podem secar 

junto com nossas represas. Além da sede que ela mata, da lavoura que irriga, dos barcos que 

transporta e do peixe que oferece, a água se faz necessária para movimentar as turbinas que 

passaram a movimentar o ritmo da vida moderna. Sem energia não há máquinas, sem máquinas 

não há trabalho, sem trabalho não há produção, sem produção não há economia. Isso é claro como 

água. O que não está muito claro são as saídas a curto prazo para a presente crise energética. A 

água sempre demandou um tratamento respeitoso, mas só agora nos damos conta disso. 

 

Que fique a lição. Talvez chegue o tempo em que, se alguém disser "ele gasta dinheiro que nem 

água", todo mundo saberá que se trata de uma pessoa muito econômica, que pensa bem antes de 



desembolsar seu precioso dinheirinho. 

  
(Humberto Chiaro) 

 

Está corretamente flexionada a forma verbal sublinhada na frase: 

 a) Se alguém propor medidas para economia de energia, que seja ouvido com atenção. 

 b) Caso uma represa contenhe pouco volume de água, as turbinas da usina desligam-se. 

 c) Seria preciso que refizéssemos os cálculos da energia que estamos gastando. 

 d) Só damos valor às coisas quando elas já escasseiaram. 

 e) Se não determos os desperdícios, pagaremos cada vez mais caro por eles.  

 

Questão 99: FCC  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão.  

 

Desespero de causa 

 

As manifestações que deslancharam a Primavera Árabe tiveram início num ato isolado de 

desespero. Em dezembro de 2010, o tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo ao corpo e 

desencadeou uma revolta contra a situação econômica em seu país, onde o desemprego afligia um 

quarto da população. 

 

Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais. 

São ainda menos consistentes as tentativas de atribuir um motivo genérico e unilateral a reações 

eminentemente complexas, como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada 

indivíduo. 

 

Contra o pano de fundo do desemprego estrutural, o ato de desespero do jovem tunisiano surgiu 

após os violentos achaques da polícia, aos quais ele era submetido por tentar a sobrevivência como 

vendedor ambulante sem licença. 

 

Autoritarismo, repressão, conflitos religiosos e economia misturaram-se naquele momento, e seria 

incerto transferir esse quadro específico para os países europeus, por exemplo, onde a crise tem 

determinado índices similares de desemprego, e ainda mais elevados entre os jovens. 

 

O desespero, entretanto, não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no 

plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia. 

[...] 

 

Não é apenas a privação econômica, certamente grave, mas ainda assim amenizada por décadas 

de progresso social, o que se abate sobre largas parcelas da população nos países desenvolvidos. 

 

A ausência de perspectivas, especialmente entre os mais jovens, propicia uma sensação psicológica 

em que o indivíduo se vê como que dispensado de prosseguir numa vida útil, diante de um 

mecanismo impessoal e cego, que a esfera política só aparentemente se acha em condições de 

administrar. 

 

Talvez seja exagero prever uma "Primavera Europeia" em países como Espanha, Grécia e 

Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se 

tem feito para dissipar tamanho surto de aflições. 

 
(Folha de S.Paulo, opinião, p. 2A, 7/ 11/2012) 

 

Acerca de verbos encontrados no texto é correto afirmar, tomando como parâmetro o padrão culto 



escrito: 

 a) "prever" − está adequadamente empregado na frase "Quando os analistas preverem baixa dos 

juros, os empréstimos aumentarão". 

 b) "atribuir" − está corretamente grafado na frase "Ela sempre atribuia ao auxiliar os equívocos nos 

documentos". 

 c) "afligir" − a única forma de particípio aceitável é "aflito", pois "afligido" é forma incorreta. 

 d) "submeter" − tem duplo particípio. 

 e) "abater" − está adequadamente empregado na frase "Se eles abativessem pelo menos 10% do 

valor total, eu pagaria à vista". 

 

Questão 100: FCC  

Considerado o contexto, a frase em que a ação destacada, tendo ocorrido no passado, é referida 

como sendo anterior a outra ação igualmente passada é: 

 a) ... na efervescência da Bolonha do século XVI, uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse 

religiosa ou alegórica, histórica ou privada, era criada com a intenção de ser lida. 

 b) Essa era uma característica inerente e essencial do ato estético: a possibilidade, por meio de 

um vocabulário compartilhado, da comunicação entre o ponto de vista do artista e o ponto de vista 

do público. 

 c) Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou seu conteúdo, mas acima da veneração estava a 

promessa de algo a ser aprendido ou pelo menos reconhecido. 

 d) Ainda no século VI, o papa Gregório, o Grande, havia declarado: "Uma coisa é adorar um 

quadro, outra é aprender em profundidade, por meio dos quadros, uma história venerável". 

 e) Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para transmitir 

informações instantaneamente ao maior número de pessoas. 

 

Questão 101: CEPERJ  

“Ao olharmos os desafios que temos pela frente para o próximo ano...”; nessa frase do texto a forma 

do infinitivo sublinhada está corretamente flexionada. A frase abaixo em que a forma flexionada 

está errada é: 

 a) Se observarmos a realidade, cometeremos menos enganos. 

 b) Tudo correrá bem, ao prepararem a viagem com antecipação. 

 c) Devemos, antes de mais nada, analisarmos a nossa situação. 

 d) Estarão todos bem preparados, ao saberem das mudanças. 

 e) Para chegares ao topo do mundo, deves começar do sopé da montanha. 

 

Questão 102: FCC  

 

Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores referem-se a certas ações pretéritas que 

consideravam contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é 

 a) criaram. 

 b) alcançou. 

 c) continua. 

 d) anunciavam. 

 e) vê triunfar. 

 

Questão 103: FCC  

O modo verbal que faz referência a um evento incerto está presente em 

 a) transparece. 

 b) considera. 

 c) revistam. 

 d) inclui. 

 e) basta.  



 

Questão 104: FCC  

 

Está corretamente empregada a palavra destacada na frase 

 a) Constitue uma grande tarefa transportar todo aquele material. 

 b) As pessoas mais conscientes requereram anulação daquele privilégio. 

 c) Os fiscais reteram o material dos artistas. 

 d) Quando ele vir até aqui, trataremos do assunto. 

 e) Se eles porem as pastas na caixa ainda hoje, pode despachá-la imediatamente.  

 

Questão 105: CESGRANRIO 

 

O verbo entre parênteses está conjugado de acordo com a norma-padrão em: 

 a) Desse jeito, ele fale a loja do pai. (falir) 

 b) O príncipe branda a sua espada às margens do rio. (brandir) 

 c) Os jardins florem na primavera. (florir) 

 d) Eu me precavejo dos resfriados com boa alimentação. (precaver) 

 e) Nós reouvemos os objetos roubados na rua. (reaver).  

 

Questão 106: FCC  

 

É irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-

sucedidos na profissão. (3o parágrafo) 

 

O emprego das formas verbais grifadas acima denota 

 a) hipótese passível de realização. 

 b) fato real e definido no tempo. 

 c) condição de realização de um fato. 

 d) finalidade das ações apontadas no segmento. 

 e) temporalidade que situa as ações no passado.  

 

Questão 107: FCC  

 

 

Apesar de sua péssima fama, que atravessara o século XIX e permanecia ao longo da primeira 

década do século XX ... 

 

O emprego dos tempos dos verbos grifados acima indica, respectivamente, 

 a) fato a se realizar no futuro e ação repetitiva no passado. 

 b) situação presente e ação habitual também no presente. 

 c) ação realizada no presente e situação passada, sob certa condição. 

 d) fato habitual, repetitivo, e desejo de que uma ação se realize. 

 e) tempo passado anterior a outro e ação contínua na época referida. 

 

Questão 108: FCC 

... o som do choro preenchia todos os espaços. 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em: 

 a) Não tardaria, entretanto, a revelar seu talento ... 

 b) “O Brasil jamais produziu um músico popular dessa envergadura”... 

 c) Fator fundamental para isso foi sua experiência nas diversas formações ... 

 d) ... o 12o de 14 irmãos resignava-se a espiadelas pela porta entreaberta do quarto. 



 e) ... atesta o maestro Caio Cezar. 

 

Questão 109: FCC  

 

No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. 

 

O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica tratar-se de ação 

 a) posterior à época de que se fala. 

 b) simultânea a outra ação ocorrida no passado. 

 c) anterior a outra ação ocorrida no passado. 

 d) habitual, ainda que não exercida no momento da fala. 

 e) repetida ao longo de certo tempo no passado. 

 

Questão 110: FCC  

 

Façamo-nos videntes: olhemos devagar para a cor das paredes. 

 

A frase acima permanecerá correta caso se substituam as formas sublinhadas por: 

 a) Faça-se vidente - olha 

 b) Faz-te vidente - olha 

 c) Fazei-vos videntes - olheis 

 d) Façam-se videntes - olhai 

 e) Faça-te vidente - olhes 

 

Questão 111: FCC 

... que já detestava a jovem... 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) A Inveja habita o fundo de um vale... 

 b) ... todos os que falaram desse sentimento... 

 c) ... porque esta a espionara... 

 d) ... que interceda junto a Hersé... 

 e) Não admitia que a mortal... 

  

 

Questão 112: CESPE  

 

Texto para o item 
 

O Ministério Público Federal impetrou mandado de segurança contra a decisão do juízo singular 

que, em sessão plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante para que às testemunhas 

indígenas fosse feita a pergunta sobre em qual idioma elas se expressariam melhor, restando 

incólume a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em 

português e, caso positiva  a resposta, colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do 

auxílio do intérprete. 

 

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária do tribunal do júri, o direito linguístico das 

testemunhas indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que essas mesmas pessoas 

possuíssem o domínio da língua da sociedade envolvente, que, no caso, é a  portuguesa. É que, 

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é nativo. Se, para o aspecto exterior da 

linguagem, que é a  sua expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a propriedade devida, 

com razão mais forte a dificuldade se impõe para o  raciocínio adequado que deve balizar um 



depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de testemunha ou de acusado. 

 

No que interessa a este estudo, entre os modelos normativos que reconhecem direitos linguísticos, o 

modelo de direitos humanos significa a existência de norma na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, da Organização das Nações Unidas, que provê um regime  de tolerância 

linguística, garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma específica, isto é, protegem-

se, imediatamente, outros direitos fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de 

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo legal, e apenas mediatamente o direito 

linguístico; já o modelo dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.o 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção imediata de direitos de 

desenvolvimento da personalidade, tais como oportunidade  econômica, educação e saúde, e, 

mediatamente, de direitos linguísticos. 

 

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se tanto em um modelo quanto em outro, já que 

pode ser ela referida ao direito de liberdade  de expressão na própria língua e também ao direito do 

indígena de falar sua própria língua por força do seu direito ao desenvolvimento de sua 

personalidade. Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou, expressamente, norma 

específica que protege as línguas indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que as 

normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção  tem a ver  com a ideia maior da própria 

cultura, que se compõe das relações entre as pessoas com base na linguagem. 

 
Paulo Thadeu Gomes da  Silva. Direito linguístico: a propósito de uma decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e 

Cidadania, n.º 9, p. 183-7, fev./2011. Internet: <http://6ccr.pgr.mpf.gov.br> (com adaptações). 
  

 

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsecutivo. 

 

Estaria igualmente correta e adequada ao texto a flexão da forma verbal “possuíssem” no tempo 

presente do subjuntivo: possuam. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 113: CESPE  

Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva e via-os vir chegando a balançar o corpo, 

com a comida debaixo do braço, muito   modestos. Em pouco, a beira do cais ficou coalhada. 

Durante a última greve, um delegado de polícia dissera-me: 

 

— São criaturas ferozes! (...) 

 

Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas, rápidos; oito homens desapareceram na 

face aberta do porão, despiram-se, enquanto os outros rodeavam o guincho e as correntes de ferro 

começavam a ir e vir do porão para o saveiro, do saveiro para o porão,  carregadas de sacas de café. 

Era regular, matemático, a oscilação de um lento e formidável relógio. 

 

Aqueles seres ligavam-se aos guinchos; eram parte da máquina; agiam inconscientemente. Quinze 

minutos depois de iniciado o trabalho,  suavam arrancando as camisas. Não falavam, não tinham 

palavras inúteis. Quando a pilha de sacas estava feita, erguiam a cabeça e  esperavam nova carga. 

Que fazer? Aquilo tinha que ser até às 5 da tarde. (...) 

 

Esses homens têm uma força de vontade incrível. Fizeram com o próprio esforço uma classe, 

impuseram-na. Hoje, estão todos ligados,  exercendo uma mútua polícia para a moralização da 

classe. A União dos Operários Estivadores consegue, com uns estatutos que a  defendem 

habilmente, o seu nobre fim. (...) 



 

Que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a diminuição das 

horas de trabalho, para descansar e para  viver. 

 
João do Rio. Os trabalhadores de estiva. In: A alma encantadora das ruas. Paris: Garnier, 1908. Internet: 

<www.dominiopublico.gov.br> (com adaptações). 
  

Julgue o item que se segue, relativo às ideias do texto acima e às estruturas linguísticas nele 

utilizadas. 

 

O emprego da forma verbal “resolvera”, no pretérito mais-que-perfeito, indica que o narrador 

tomou a decisão de “passar o dia com os trabalhadores da estiva” antes da ocorrência do evento 

narrativo principal do texto. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 114: CESPE  

 

Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é 

singular. Em nenhum outro país, há um Ministério Público que apresente perfil institucional 

semelhante ao nosso ou que ostente igual conjunto de atribuições. 

 

Do ponto de vista da localização institucional, há grande diversidade de situações no que se refere 

aos Ministérios Públicos dos demais países da América Latina. Encontra-se, por exemplo, 

Ministério Público dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na Colômbia e, no Paraguai, e 

ligado ao Poder Executivo, no México e no Uruguai. 

 

Constata-se, entretanto, que, apesar da maior extensão de obrigações do Ministério Público 

brasileiro, a relação entre o número de integrantes da instituição e a população é uma das mais 

desfavoráveis no quadro latino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 

promotores para cada 100 mil habitantes, há uma situação de clara desvantagem no que diz respeito 

ao número relativo de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número é de 15,3 promotores para 

cada cem mil habitantes; na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação 

semelhante ou ainda mais crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru, com 3,0; a Argentina, 

com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há nações 

proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério 

Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países. 

  
Maria Tereza Sadek. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Internet: <https://aplicacao.mp.mg.gov.br> (com 

adaptações). 
 

Julgue o item seguinte, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto se, feitos os devidos ajustes nas 

iniciais maiúsculas e minúsculas, o período “É correto (...) o Brasil” fosse iniciado com um 

vocábulo de valor conclusivo, como logo, por conseguinte, assim ou porquanto, seguido de 

vírgula. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 115: FCC 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 



Sivuca nasceu numa família de pequenos lavradores e coureiros. Vivendo na área rural de 

Itabaiana, na Paraíba, numa localidade pobre e remota, sem rádio nem eletricidade, o próprio 

Sivuca não sabe explicar como a música entrou em sua vida. Ninguém na família tocava qualquer 

instrumento. “Eu não sei. Mas sei que veio firme, porque minha vocação foi mais forte do que toda 

e qualquer tendência. Quero dizer, a música veio para ficar em mim, pronto.” 

 

Suas primeiras memórias musicais vêm dos sanfoneiros itinerantes que passavam por Itabaiana, de 

pessoas que tocavam violão na cidade, da banda de música e do órgão da igreja. Seu talento era 

evidente, a ponto de que a própria família passasse a insistir que tentasse carreira na cidade 

grande. Depois de algumas idas e vindas, mudou-se para Recife, foi contratado pela Rádio Clube 

de Pernambuco aos 15 anos de idade, em novembro de 1945, e descobriu um novo horizonte 

musical. 

 

Sivuca aprendeu teoria musical com o clarinetista da Orquestra Sinfônica de Recife e, três anos 

depois, passou a estudar harmonia e orquestração com o maestro fluminense Guerra-Peixe, que 

então vivia em Recife. Ao longo da vida profissional, foi incorporando outros instrumentos ao seu 

arsenal, como o violão, a guitarra e o piano, numa mistura de autodidatismo e aprendizado 

informal com alguns dos melhores músicos do mundo. 

 

Segundo o músico, “o estudo, o desenvolvimento musical torna-se necessário. Eu digo isso porque 

eu também passei pelo mesmo; fui, por muito tempo, músico sem estudar, naturalmente levando a 

sério todas as tendências, mas também me dando ao trabalho de queimar pestana e estudar teoria 

musical, estudar orquestração e, enfim, harmonia, fuga, contraponto, me preparar para lidar com 

os ingredientes teoricamente”. 

 

  
(Adaptado de http://musicosdobrasil.com.br/sivuca. Acesso em 04/03/2013) 

 

... sanfoneiros itinerantes que passavam por Itabaiana... 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em: 

 a) ... com o maestro fluminense Guerra-Peixe, que então vivia em Recife. 

 b) Sivuca nasceu numa família de pequenos lavradores e coureiros. 

 c) ... que tentasse carreira na cidade grande. 

 d) ... porque minha vocação foi mais forte do que toda e qualquer tendência. 

 e) Suas primeiras memórias musicais vêm dos sanfoneiros itinerantes... 

 

Questão 116: VUNESP  

Leia o texto para responder à questão.  

 

 

Considere algumas frases dos vendedores. 

 

– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de madeira. 

 

– Aproveite, está a 50%. 

 

– Olhe, o produto é este aqui. 

 

Os verbos em destaque foram empregados no modo 

 a) subjuntivo, pois expressam uma imposição dos vendedores que não admitem recusa por parte do 

narrador. 

 b) imperativo, pois evidenciam o desejo dos vendedores de persuadir o narrador e interferir em seu 



comportamento. 

 c) indicativo, pois evidenciam a habilidade dos vendedores, apesar de alguns deles agirem de forma 

inconveniente. 

 d) indicativo, pois expressam a expectativa dos vendedores em decorrência da possibilidade de 

realizarem uma venda. 

 e) imperativo, pois evidenciam a postura cerimoniosa dos vendedores, o que deixa o narrador 

muito à vontade. 

 

Questão 117: VUNESP  

Considere a norma-padrão da língua portuguesa para responder à questão. 

 

Assinale a alternativa em que o verbo em destaque, conjugado no futuro do subjuntivo, está correto. 

 a) Se o candidato trazer todos os documentos, não será desclassificado. 

 b) Quando os soldados verem a chegada de reforços, vão se sentir mais confiantes. 

 c) Se o garoto dizer o que ocorreu, os pais poderão ajudá-lo. 

 d) Quando o noivo pôr o terno, ficará bem mais elegante. 

 e) Se a embalagem contiver quatro porções de torta, será o suficiente para o jantar.  

 

Questão 118: FCC  

Atenção: A questão refere-se ao texto abaixo. 

Visão monumental 
 

Nada superará a beleza, nem todos os ângulos retos da razão. Assim pensava o maior arquiteto e 

mais invocado sonhador do Brasil. Morto em 5 de dezembro de insuficiência respiratória, a dez 

dias de completar com uma festa, no Rio de Janeiro onde morava, 105 anos de idade, Oscar 

Niemeyer propusera sua própria revolução arquitetônica baseado em uma interpretação do corpo 

da mulher. 

 

Filho de fazendeiros, fora o único ateu e comunista da família, tendo ingressado no partido por 

inspiração de Luiz Carlos Prestes, em 1945. Como a agremiação partidária não correspondera a 

seu sonho, descolara-se dela, na companhia de seu líder, em 1990. “O comunismo resolve o 

problema da vida”, acreditou até o fim. “Ele faz com que a vida seja mais justa. E isso é 

fundamental. Mas o ser humano, este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino lhe 

impõe.” 

 

E desprotegido talvez pudesse se sentir um observador diante da monumentalidade que ele próprio 

idealizara para Brasília a partir do plano-piloto de Lucio Costa. Quem sabe seus museus, prédios 

governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade? 

Ele acreditava incutir o ardor em quem experimentava suas construções. 

 

Bem disse Le Corbusier que Niemeyer tinha “as montanhas do Rio dentro dos olhos”, aquelas que 

um observador pode vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, um entre 

cerca de 500 projetos seus. Brasília, em que pese o sonho necessário, resultara em alguma 

decepção. Niemeyer vira a possibilidade de construir ali a imagem moderna do País. E como dizer 

que a cidade, ao fim, deixara de corresponder à modernidade empenhada? Houve um sonho 

monumental, e ele foi devidamente traduzido por Niemeyer. No Planalto Central, construíra a 

identidade escultural do Brasil. 

  
(Adaptado de Rosane Pavam. CartaCapital, 07/12/2012, www.cartacapital.com.br/sociedade/a-visao-monumental-2/) 

 

Assim pensava o maior arquiteto e mais invocado sonhador do Brasil. 

 



O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 

 a) Houve um sonho monumental... 

 b) ... descolara-se dela, na companhia de seu líder, em 1990. 

 c) ... com que a vida seja mais justa. 

 d) ... Niemeyer tinha “as montanhas do Rio dentro dos olhos”... 

 e) ... este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino... 

 

Questão 119: FCC  

Atenção: A questão refere-se ao texto que segue. 

Paraty 
 

É do esquecimento que vem o tempo lento de Paraty. A vida vagarosa − quase sempre caminhando 

pela água −, o saber antigo, os barcos feitos ainda hoje pelas mãos de antepassados, os caminhos 

de pedra que repelem e desequilibram a pressa: tudo isso vem do esquecimento. Vem do dia em que 

Paraty foi deixada quieta no século XIX, sem razão de existir. 

 

Até ali, a cidade fervia de agitação. Estava na rota do café, e escoava o ouro no lombo do burro e 

nas costas do escravo. Um caminho de pedra cortava a floresta para conectar Paraty à sua época e 

ao centro do mundo. 

 

Mas, em 1855, a cidade inteira se aposentou. Com a estrada de ferro criada por D. Pedro II, 

Paraty foi lançada para fora das rotas econômicas. Ficou sossegada em seu canto, ao sabor de sua 

gente e das marés. E pelos próximos 119 anos, Paraty iria formar lentamente, sem se dar conta, seu 

maior patrimônio. 

 

Até que chegasse outro ciclo econômico, ávido por lugares onde todos os outros não houvessem 

tocado: o turismo. E assim, em 1974, o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de Paraty virarem 

ouro novamente. A cidade volta a conviver com o presente, com outro Brasil, com outros países. É 

então que a preservação de Paraty, seu principal patrimônio e meio de vida, escapa à mão do 

destino. Não podemos contar com a sorte, como no passado. Agora, manter o que dá vida a Paraty 

é razão de muito trabalho. Daqui para frente, preservar é suor. 

 

Para isso existe a Associação Casa Azul, uma organização da sociedade civil de interesse público. 

Aqui, criamos projetos e atividades que mantenham o tecido urbano e social de Paraty em 

harmonia. Nesta casa, o tempo pulsa com cuidado, sem apagar as pegadas. 

 
(Texto institucional- Revista Piauí, n. 58, julho 2011) 

 

O emprego, a grafia e a flexão dos verbos estão corretos em: 

 a) A revalorização e a nova proeminência de Paraty não prescindiram e não requiseram mais do que 

o esquecimento e a passagem do tempo. 

 b) Quando se imaginou que Paraty havia sido para sempre renegada a um segundo plano, eis que 

ela imerge do esquecimento, em 1974. 

 c) A cada novo ciclo econômico retificava-se a importância estratégica de Paraty, até que, a partir 

de 1855, sobreviram longos anos de esquecimento. 

 d) A Casa Azul envidará todos os esforços, refreando as ações predatórias, para que a cidade não 

sucumba aos atropelos do turismo selvagem. 

 e) Paraty imbuiu da sorte e do destino os meios para que obtesse, agora em definitivo, o prestígio 

de um polo turístico de inegável valor histórico. 

 

Questão 120: FCC  

 



... mas encontro nele pouco que confirme a leitura hollywoodiana. 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) A tecnologia humana não deve ir além de uma ordem... 

 b) Um antigo provérbio latino adverte... 

 c) ... homem de ciência que buscou criar um homem à sua própria semelhança... 

 d) ... quão benignos sejam os propósitos do transgressor... 

 e) ... estratégia mais “despojada” que se poderia conceber. 

 

Questão 121: FCC  

 

Essas são as principais conclusões da maior pesquisa já feita sobre os hábitos esportivos dos 

brasileiros.  

 

O verbo que NÃO se encontra flexionado nos mesmos tempo e modo do grifado acima é: 

 a) ... que a prática de esportes (...) está diretamente ligada a uma vida mais saudável. 

 b) A pesquisa traçou ainda um mapa da prática de esportes no Brasil. 

 c) Poder aquisitivo e questões culturais explicam as modalidades favoritas de cada região. 

 d) A saúde aparece como o principal motivo para a procura por atividades físicas. 

 e) ... o sedentarismo figura na quarta posição ... 

 

Questão 122: FCC  

 

Suas andanças lhe renderam um livro, que reúne 200 fotografias, publicado recentemente. 

 

A frase em que os verbos, também grifados, se apresentam, na mesma ordem, nos tempos e modos 

em que se encontram os grifados acima, é: 

 a) O derretimento de geleiras na região ártica forma extensas línguas de água que tornam a 

congelar nas estações mais frias. 

 b) Alguns cientistas se enganaram em seus cálculos porque fizeram previsões com base em dados 

pouco confiáveis. 

 c) Embora grande parte da extensão das geleiras diminua, em várias regiões do mundo, poucas 

realmente desapareceram. 

 d) Nas fotos dos últimos anos, a extensão das geleiras diminuiu bastante em algumas regiões, mas 

o gelo volta nas estações frias. 

 e) Dados de relatórios recentes mostram alteração nos padrões da temperatura da região polar, 

fenômeno que resultou no derretimento. 

  

 

Questão 123: FCC  

 

 

Antes de Edison, diziam os utópicos ... 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... a tecnologia acabaria com a música ... 

 b) ... a tecnologia não aprisionou a música ... 

 c) ... nossos ouvidos registram música em quase todos os momentos ... 

 d) ... gente que avalia o que a gravação ... 

 e) ... como se dava no passado.  

 

Questão 124: FCC 



 

Quando em terreno fragoso e bem vestido, distinguiam-se graças aos galhos cortados a mão de 

espaço a espaço. 

 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora para o indígena... 

 b) Onde houvesse arvoredo grosso, os caminhos... 

 c) Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro... 

 d) ... nada acrescentariam aqueles de considerável... 

 e) ... constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais... 

 

Questão 125: FCC  

Atenção: Para responder à questão, considere o segmento transcrito abaixo. 

  

É claro que, à medida que nosso corpo, nosso cérebro e nossas ferramentas evoluíam, evoluiu 

também nossa habilidade de modificar radicalmente o ambiente. (3º parágrafo) 

 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo de evoluíam está na frase: 

 a) Caçamos mamutes e outras espécies até a extinção. 

 b)  ... sempre foram perfeitamente naturais. 

 c) ... glândulas sudoríparas que substituíram os pelos. 

 d) ... cujas mãos tinham esse formato mais adequado ... 

 e) ... certamente representam a possibilidade de sofrimento para milhares de seres humanos. 

 

Questão 126: FGV ) 

  

“A experiência mundial mostra que as campanhas para alertar e convencer a população, de forma 

periódica, da necessidade de obedecer regras básicas de trânsito, não são suficientes para frear 

veículos...” 

 

Assinale a alternativa que apresenta a conjugação do verbo “frear” de forma incorreta. 

 a) Para que freiem veículos. 

 b) Para que freemos veículos. 

 c) Para freiarmos veículos. 

 d) Para veículos serem freados. 

 e) Para frearem veículos. 

 

Questão 127: FGV  

  

A frase inicial do texto “Tem saído nos jornais” mostra uma forma verbal que indica: 

 a) uma ação que ocorreu há pouco tempo. 

 b) uma ação que ocorria no passado. 

 c) uma ação iniciada no passado e que se repete no presente. 

 d) uma ação que ocorre no presente e vai repetir‐ se no futuro. 

 e) uma ação que depende de uma condição para realizar‐ se. 

  

 

Questão 128: FGV  

Colocando a forma "colabore", presente no cartaz, no plural, na mesma pessoa, a forma conveniente 

é: 

  

  



 a) colaboram 

 b) colabores 

 c) colaboremos 

 d) colaborem 

 e) colaboreis 

 

Questão 129: FCC  

Ou pretendia. 

  

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... ao que der ... 

 b) ... virava a palavra pelo avesso ... 

 c) Não teria graça ... 

 d) ... um conto que sai de um palíndromo ... 

 e) ... como decidiu o seu destino de escritor. 

 

Questão 130: FCC  

Os verbos empregados nos mesmos tempo e modo estão agrupados em: 

 a) foi - estava - adquiriu 

 b) viviam - estava - torna 

 c) pode - vivem - torna 

 d) adquiriu - foi - pode 

 e) apareceu - pode - eram 

 

Questão 131: FCC  

Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas em: 

 a) Enquanto não se disporem a considerar o cordel sem preconceitos, as pessoas não serão capazes 

de fruir dessas criações poéticas tão originais. 

 b) Ainda que nem sempre detenha o mesmo status atribuído à arte erudita, o cordel vem sendo 

estudado hoje nas melhores universidades do país. 

 c) Rodolfo Coelho Cavalcante deve ter percebido que a situação dos cordelistas não mudaria a não 

ser que eles mesmos requizessem o respeito que faziam por merecer. 

 d) Se não proveem do preconceito, a desvalorização e a pouca visibilidade dessa arte popular tão 

rica só pode ser resultado do puro e simples desconhecimento. 

 e) Rodolfo Coelho Cavalcante entreveu que os problemas dos cordelistas estavam diretamente 

ligados à falta de representatividade. 

 

Questão 132: CESGRANRIO . 

  

Que forma verbal está empregada no mesmo tempo e modo que pudemos? 

 a) Forem 

 b) Cresceu 

 c) Será 

 d) Deixem 

 e) Indicam 

 

Questão 133: CESGRANRIO  

  

Dialética da mudança 
  

Certamente porque não é fácil compreender certas questões, as pessoas tendem a aceitar algumas 

afirmações como verdades indiscutíveis e até mesmo a irritar-se quando alguém insiste em discuti-



las. É natural que isso aconteça, quando mais não seja porque as certezas nos dão segurança e 

tranquilidade. Pô-las em questão equivale a tirar o chão de sob nossos pés. Não necessito dizer que, 

para mim, não há verdades indiscutíveis, embora acredite em determinados valores e princípios que 

me parecem consistentes. De fato, é muito difícil, senão impossível, viver sem nenhuma certeza, 

sem valor algum. 

  

No passado distante, quando os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas, 

poucos eram os que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, pagavam com a vida 

seu inconformismo. 

  

Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, aquelas certezas inquestionáveis 

passaram a segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as certezas e os valores. 

Questioná-los, reavaliá-los, negá-los, propor mudanças às vezes radicais tornou-se frequente e 

inevitável, dando-se início a uma nova época da sociedade humana. Introduziram-se as ideias não 

só de evolução como de revolução. 

  

Naturalmente, essas mudanças não se deram do dia para a noite, nem tampouco se impuseram à 

maioria da sociedade. O que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que, pouco a 

pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno e, mais do que isso, conquistando posições 

estratégicas, o que tornou possível influir na formação de novas gerações, menos resistentes a 

visões questionadoras. 

  

A certa altura desse processo, os defensores das mudanças acreditavam-se senhores de novas 

verdades, mais consistentes porque eram fundadas no conhecimento objetivo das leis que governam 

o mundo material e social. Mas esse conhecimento era ainda precário e limitado. 

  

Inúmeras descobertas reafirmam a tese de que a mudança é inerente à realidade tanto material 

quanto espiritual, e que, portanto, o conceito de imutabilidade é destituído de fundamento. 

  

Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros: o de achar que quem defende 

determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Em outras palavras, bastaria 

apresentar-se como inovador para estar certo. Será isso verdade? Os fatos demonstram que tanto 

pode ser como não. 

  

Mas também pode estar errado quem defende os valores consagrados e aceitos. Só que, em muitos 

casos, não há alternativa senão defendê-los. E sabem por quê? Pela simples razão de que toda 

sociedade é, por definição, conservadora, uma vez que, sem princípios e valores estabelecidos, seria 

impossível o convívio social. Uma comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada dia 

seria caótica e, por isso mesmo, inviável. 

  

Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à existência, impedir a mudança é 

impossível. Daí resulta que a sociedade termina por aceitar as mudanças, mas apenas aquelas que de 

algum modo atendem a suas necessidades e a fazem avançar. 

  
GULLAR, Ferreira. Dialética da mudança. Folha de São Paulo, 6 maio 2012, p. E10. 

  

No Texto, a forma verbal seria é empregada para 

 a) relatar um fato. 

 b) anunciar um acontecimento. 

 c) apresentar uma certeza. 

 d) afirmar um desejo. 

 e) expressar uma hipótese. 

 



Questão 134: CESGRANRIO  

O verbo dispor no trecho “Outros elementos adentram o cenário brasileiro nas últimas décadas e 

dispõem a cidade como instância privada:”, apresenta irregularidade na sua conjugação. 

  

A sequência em que todos os verbos também são irregulares é: 

 a) crer, saber, exaltar 

 b) dizer, fazer, generalizar 

 c) opor, medir, vir 

 d) partir, trazer, ver 

 e) resultar, preferir, aderir 

 

Questão 135: CESGRANRIO . 

  

Em algumas circunstâncias, o verbo poder apresenta mudança gráfica em seu radical, como em 

“para que técnico e atleta possam utilizá-las”. 

 

Um verbo que sofre também alteração em seu radical é 

 a) sujar 

 b) mostrar 

 c) morrer 

 d) valer 

 e) sorrir 

  

  

 

Questão 136: FGV   

  

Assim como o verbo “extorquir” , não se conjuga na primeira pessoa do presente do indicativo 

 a) rir. 

 b) destruir. 

 c) excluir. 

 d) colorir. 

 e) haver. 

 

Questão 137: CETRO  

As alternativas abaixo apresentam verbos destacados com conjugação no modo indicativo, exceto 

uma. Assinale-a. 

 a) O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os Direitos Humanos e os 

valores e as atitudes fundamentais para o convívio social democrático como o respeito mútuo e o 

repúdio às discriminações de qualquer espécie, atitude necessária à promoção da justiça. 

 b) Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso, é necessário ter 

equidade, o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade. 

 c) Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referenda e que 

cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. 

 d) Mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de 

consciência das questões em jogo no convívio social, portanto na convivência no trânsito. 

 e) É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, 

mais seguro e mais justo para que sejamos cidadãos mais responsáveis. 

 

Questão 138: CETRO  

Assinale a alternativa em que todos os verbos destacados estejam conjugados no mesmo modo do 

verbo destacado no trecho abaixo. 



 

“Ser ‘veloz’, ‘esperto’ [...] são valores sempre presentes em parte da sociedade.” 

 a) Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso, é necessário ter 

equidade, o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade. 

 b) Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referenda e que 

cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. 

 c) Os valores, por sua vez, expressam as contradições e os conflitos entre os segmentos sociais e 

mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. 

 d) Mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de 

consciência das questões em jogo no convívio social, portanto na convivência no trânsito. 

 e) É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, 

mais seguro e mais justo para que sejamos cidadãos mais responsáveis. 

 

Questão 139: CETRO  

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação ao 

verbo. 

 a) A expectativa é a de que hajam mais alunos do que no ano passado. 

 b) Houveram discussões sobre a implantação do novo curso. 

 c) Se haver desistentes, a empresa adotará uma nova medida de contratação. 

 d) Embora muitos tenham trabalhado no curso, somente alguns poderão continuar. 

 e) Encerrou-se os prazos para candidatura ao novo cargo. 

 

Questão 140: FUNDATEC  

Qual das formas verbais abaixo expressa uma ação continuada que ocorreu no passado? 

 a) transformava-se 

 b) saíram 

 c) tinha melhorado 

 d) deixamos 

 e) disse 

 

 

Questão 142: FGV  

“Nessa rua brincávamos com os vizinhos, corríamos e apertávamos campainhas”. O emprego do 

pretérito imperfeito do indicativo nesses casos mostra ações que 

 a) ocorreram antes de outras ações passadas. 

 b) foram interrompidas por outras ações. 

 c) se passaram na dependência de outras ações. 

 d) aconteciam de forma habitual no passado. 

 

Questão 143: FGV  

“...trazendo crianças e suas famílias para desfrutarem do que jamais poderiam ter em casa...”. O 

segmento sublinhado apresenta uma forma reduzida (infinitivo). 

  

A sua forma desenvolvida adequada é 

 a) para que desfrutassem. 

 b) para que desfrutaram. 

 c) para que desfrutem. 

 d) para que desfrutariam. 

 

Questão 144: FCC  

... só os hebreus e os persas zoroastrianos adotavam a percepção progressiva do tempo. 

  



O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a)  ... toda vez que os planetas se alinhassem... 

 b)  ... fizeram muitos povos da Antiguidade... 

 c)  ... tinham outros sentidos... 

 d)  ... que não se repetiriam... 

 e)  ... que indicam duração... 

 

Questão 145: FUNDATEC 

Na frase “É uma pesquisa que tem de ser analisada em seu conjunto”. (linha 19-20), caso o 

verbo ter fosse conjugado no Futuro do Pretérito do Indicativo, assumiria a seguinte forma: 

 a)  terá. 

 b)  teria. 

 c)  tivera. 

 d)  tinha. 

 e)  teve. 

  

 

Questão 146: FUNDATEC   

Se no trecho “Estudiosos e convidados especiais vão debater a vida e a obra do maior político de 

todos os tempos” a forma verbal sublinhada fosse flexionada no Pretérito Imperfeito do Indicativo, 

encontraríamos 

 a) iam debater. 

 b) foram debater. 

 c) iriam debater. 

 d) irão debater. 

 e) fossem debater. 

 

Questão 147: FCC  

Para Voltaire, quem se ...... (dispor) a zelar pela justa aplicação das leis, não importando a época em 

que isso ...... (vir) a ocorrer, ...... (dever), antes de mais nada, considerar a fragilidade daqueles 

sobre os quais o seu peso ...... (recair). 

  

Para preencherem adequadamente as lacunas da frase acima, os verbos indicados entre parênteses 

deverão flexionar-se na seguinte sequência: 

 a) disponha − viesse − deveria − recaía 

 b) dispuser − venha − deverá − recairá 

 c) dispuser − virá − deveria − recaia 

 d) dispusesse − vinha − devesse − recaísse 

 e) disponha − viria − deveria − recairia 

 

Questão 148: FUNRIO 

Observando-se os morfemas que estruturam as formas verbais CONSEGUIU e CONSEGUIRAM, 

pode-se afirmar que 

 a) ambas estão no pretérito mais-que-perfeito e têm vogal temática I. 

 b) ambas estão no pretérito perfeito e têm o radical CONSEG. 

 c) ambas estão no pretérito perfeito e têm vogal temática I. 

 d) apenas a primeira está no pretérito perfeito, mas ambas têm o radical CONSEG. 

 e) apenas a segunda está no pretérito mais-que-perfeito, mas ambas têm o radical CONSEG. 

 

Questão 149: FCC  

... que as informações sirvam para nortear a elaboração e a implantação de políticas públicas e o 

planejamento das empresas.  



  

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

 a) “Mesmo que a quantidade de chuva fique inalterada... 

 b) ... que as consequências da elevação da temperatura média global serão dramáticas no Brasil. 

 c) "De 1990 a 2010, a intensidade da precipitação dobrou na região do cerrado"... 

 d) Pesquisadores da Embrapa concluíram que algumas doenças... 

 e) ... se a recuperação do equilíbrio biológico característico desses ambientes seria mesmo 

possível. 

 

Questão 150: CETRO  

 

O diretor, ao __________ a discussão entre os funcionários, interrompeu de imediato e pediu que se 

__________ para evitar transtornos. 

 a) previr/ contessem 

 b) prever/ contivessem 

 c) previr/ contivessem 

 d) prever/ contessem 

 e) previr/ contivesse 

 

Questão 151: CETRO   

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 

lacunas. 

 

O diretor __________ e __________ a discussão entre os funcionários, que foram dispensados. 

Contudo, um deles __________ seu emprego. 

 a) interviu/ conteu/ reaviu 

 b) interveio/ conteve/ reouve 

 c) interveio/ conteve/ reaviu 

 d) interviu/ conteu/ reouve 

 e) interviu/ conteve/ reviu 

 

Questão 152: CETRO  

Em relação ao emprego e à classificação das palavras destacadas, correlacione as colunas e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Coluna I 
 

1. Verbo na forma nominal do gerúndio. 

2. Verbo na forma nominal do infinitivo. 

3. Verbo na forma nominal do particípio. 

 

Coluna II 
 

( ) Assegurar mais eficiência com colaboradores mais assistidos e reduzir custos. 

 

( ) O número de organizações que têm seus benefícios de medicamentos administrados por 

gestoras especializadas vem crescendo. 

 

( ) Esses usuários tinham comprado mensalmente medicamentos, enquanto os demais 90% 

compram esporadicamente. 

 

( ) O tratamento das doenças crônicas são fundamentais não apenas para aumentar a 



produtividade no trabalho, mas também para diminuir o custo. 

 

 a) 2/ 1/ 3/ 2 

 b) 1/ 3/ 3/ 2 

 c) 2/ 1/ 2/ 3 

 d) 3/ 2/ 1/ 3 

 e) 2/ 3/ 2/ 1 

 

Questão 153: CETRO  

Quanto aos verbos, assinale a alternativa correta. 

 a) Durante a especulação, a testemunha manteu sua palavra. 

 b) Eu intermedio a situação para que os dois lados cheguem a um consenso. 

 c) Haviam muitas pessoas fora do estádio de futebol, pois estavam sem ingresso. 

 d) Atualmente, ir ao Egito não é de seu agrado, mas se fosse adolescente, ele quereria. 

 e) Se ele intervisse, todos ficariam mais tranquilos. 

 

Questão 154: CETRO  

Leia o trecho abaixo para responder à questão 6. 

 

Mesmo que tivesse pesquisado sobre o assunto, não seria poupado de refazer o trabalho. 

 

Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo tempo verbal do termo em 

destaque no trecho acima. 

 a) Espero que tenha ido ao teatro mesmo sem companhia. 

 b) Quando houver concluído o mestrado, viajará para a Europa. 

 c) As palestras tinham recebido mais participantes do que o esperado. 

 d) Se houvessem estudado, teriam conquistado um ótimo resultado. 

 

Questão 155: CETRO   

Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente 

as lacunas. 

  

1. Não se __________ e contou a surpresa para o aniversariante. 

2. O chefe __________ na discussão dos colegas de departamento. 

3. Se eu quisesse desta forma, eu mesma __________ feito. 

4. Depois de muita balburdia, a mulher __________ seus pertences. 

  

 a) conteu/ interviu/ tinha/ reaveu 

 b) conteve/ interviu/ tinha/ reaviu 

 c) conteve/ interveio/ teria/ reouve 

 d) conteve/ interveio/ teria/ reaveu 

 

Questão 156: CETRO  

Em relação ao emprego e à classificação das palavras destacadas, correlacione as colunas e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

  

Coluna I 
  

1. Verbo na forma nominal do gerúndio. 

2. Verbo na forma nominal do infinitivo. 

3. Verbo na forma nominal do particípio. 

  



Coluna II 
  

( ) Assegurar mais eficiência com colaboradores mais assistidos e reduzir custos. 

( ) O número de organizações que têm seus benefícios de medicamentos administrados por 

gestoras especializadas vem crescendo. 

( ) Esses usuários tinham comprado mensalmente medicamentos, enquanto os demais 90% 

compram esporadicamente. 

( ) O tratamento das doenças crônicas são fundamentais não apenas para aumentar a 

produtividade no trabalho, mas também para diminuir o custo. 

  

 a) 2/ 1/ 3/ 2 

 b) 1/ 3/ 3/ 2 

 c) 2/ 1/ 2/ 3 

 d) 3/ 2/ 1/ 3 

 e) 2/ 3/ 2/ 1 

 

Questão 157: FCC  

Caso o autor do texto tivesse optado pela 2a pessoa do plural, em vez do singular, as frases meus 

defeitos não são os que apontas e o que julgas qualidades em mim passariam a ter as seguintes 

formas verbais que lhes correspondem: 

 a) aponteis e julgueis. 

 b) apontardes e julgardes. 

 c) apontem e julguem. 

 d) apontais e julgais. 

 e) apontáveis e julgásseis. 

 

Questão 158: FCC  

...que lançava uma edição do poema Máscaras. 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... que não gostaria de confundir sua voz... 

 b) ... tornara-se um dos centros da vida social paulistana... 

 c) Figurões revezaram-se na tribuna... 

 d) ...São Paulo surgia como uma espécie de terra prometida da modernidade. 

 e) Produziu-a de ti a mão elucidadora de Victor Brecheret... 

 

Questão 159: FCC  

Tinham seus prediletos  

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a)  Dumas consentiu. 

 b)  ... levaram com eles a instituição do “lector”. 

 c)  ... enquanto uma fileira de trabalhadores enrolam charutos... 

 d)  Despontava a nova capital mundial do Havana. 

 e)  ... que cedesse o nome de seu herói... 

 

Questão 160: FCC   

Atenção: Para responder à questão, considere os textos III e IV. 

  

Texto III 
  

Este caderno de Jorge de Lima bem que se poderia chamar "as impressões dum homem que esteve 

no cárcere". E são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que ele esteve segregado. E 

há neles qualquer coisa das surpresas e dos espantos que sofre um homem que tudo via em névoa, 



ao sair de uma operação de catarata. As cores como que vivem com outra intensidade. 

  

Tudo isso nos versos de Jorge de Lima está contado com muita força e comoção. Da boa e legítima 

comoção que é a que vem da simplicidade, que é a que sai das fontes mais preciosas do coração. 

[...] 

  

É vinda de dentro da terra, da vida sentimental do Nordeste, a maior parte dos poemas desse 

caderno. Quem os escreveu fez como um desterrado que a saudade conduziu ao retorno. E que 

voltasse com todos os sentidos atacados de fome. E se encontra o Nordeste por toda a parte em 

seus poemas. [...] É ainda no caráter puramente regionalista de sua poesia que se distingue o Sr. 

Jorge de Lima. Porque o seu regionalismo não é um limite à sua emoção e não tem por outra parte 

o caráter de partido político daquele que rapazes de S.Paulo oferecem ao país com as insistências 

de anúncios de remédio. O regionalismo do jovem poeta nordestino é a sua emoção mais que a sua 

ideologia. O Nordeste não vem em sua poesia como um tema ou uma imposição doutrinária, vem 

como a expressão lírica de um nordestino evocar a sua terra. 

  
(Nota preliminar a Poemas escolhidos. REGO, José Lins do. in: LIMA, Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 

1974, vol. I, p. 140-142) 
  

Texto IV 
 

Já uma vez me afoitei a sugerir esta ideia: a necessidade de reconhecer-se um movimento 

distintamente nordestino de renovação das letras, das artes, da cultura brasileira − movimento dos 

nossos dias que, tendo se confundido com a expansão do muito mais opulento "modernismo" 

paulista-carioca, teve, entretanto, condições próprias − "ecológicas", poderia dizer-se com algum 

pedantismo − de formação, aparecimento e vida. 

  

Desse "movimento do Nordeste" pode-se acrescentar que foi uma espécie de parente pobre, capaz 

de dar ao rico valores já quase despercebidos de outras partes do Brasil e necessitados apenas dos 

novos estímulos vindos do Sul e do estrangeiro para se integrarem no conjunto de riqueza 

circulante e viva constituída por elementos genuinamente brasileiros, essenciais ao 

desenvolvimento da nossa cultura em expressão honesta do nosso ethos, da nossa história e da 

nossa paisagem e em instrumento de nossas aspirações e tendências sociais como povo tanto 

quanto possível autônomo e criador. [...] 

  

Experiência brasileira não falta a Jorge de Lima: ele é bem do Nordeste. Não lhe falta o contato 

com a realidade afro-nordestina. E há poemas seus em que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o 

nosso olfato, o nosso paladar se juntam para saborear gostos e cheiros de carne de mulata, de 

massapê, de resina, de muqueca, de maresia, de sargaço; para sentir cores e formas regionais que 

dão presença e vida, e não apenas encanto literário, às sugestões das palavras: que parecem lhes 

dar outras condições de vida além da tecnicamente literária. [...] 

  

Jorge de Lima, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, [...] põe o estrangeiro que se 

aproxima da poesia brasileira em contato com uma das nossas maiores riquezas: a interpretação 

de culturas, entre nós tão livre, ao lado do cruzamento de raças. Dois processos através dos quais o 

Brasil vai-se adoçando numa das comunidades mais genuinamente democráticas e cristãs do nosso 

tempo. 

  
(Nota preliminar a Poemas negros. FREYRE, Gilberto in: LIMA, Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1974, v. 

I, p. 157 e 158) 
  

O Nordeste não vem em sua poesia como um tema ou uma imposição doutrinária... (Texto III, 3o 

parágrafo) 



  

Nos segmentos transcritos do Texto III, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 

encontra o grifado acima está em: 

 a) ... fez como um desterrado... 

 b) ... "as impressões dum homem que esteve no cárcere". 

 c) ... que tudo via em névoa... 

 d) ... a que sai das fontes mais preciosas do coração. 

 e) E que voltasse com todos os sentidos atacados de fome. 

 

Questão 161: FCC  

... e então percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o mar Cáspio e além. (5o 

parágrafo) 

  

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 

 a) ... e de lá por navios que contornam a Índia... 

 b) ... era a capital da China. 

 c) A Rota da Seda nunca foi uma rota única... 

 d) ... dispararam na última década. 

 e) ... que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas... 

 

Questão 162: FGV 

Assinale a alternativa cuja frase mostra uma inadequação entre o tempo verbal utilizado e o termo 

adverbial sublinhado. 

 a)  A demanda pela água tem crescido nos últimos tempos. 

 b)  A demanda pela água cresce a cada dia. 

 c)  A demanda pela água cresceu no ano passado. 

 d)  A demanda pela água tinha crescido nos tempos de agora. 

 e)  A demanda pela água cresceria nesses tempos futuros. 

  

 

Questão 163: FGV  

"...não prolongado os efeitos dos desastres, como temos visto". 

  

O tempo verbal sublinhado indica um ação 

 a)  terminada há algum tempo. 

 b)  realizada antes de outra ação passada. 

 c)  a ser iniciada em futuro breve. 

 d)  começada há algum tempo e continuada no presente. 

 e)  ocorrida no presente, sob condições. 

  

 Questão 164: FCC Todas as formas verbais estão corretamente empregadas, grafadas e flexionadas 

na frase: 

 a) Foi grande sua emoção quando, alfabetizado, sentiu-se capaz de destrinçar o sentido de um 

texto. 

 b) O prazer da leitura é um direito que poucos assessam nos países mais pobres. 

 c) Eles se absteram de votar porque achavam que encontrariam dificuldade na leitura das 

instruções. 

 d) O autor do texto parece considerar que já está para se proscrever a validade do livro 

convencional. 

 e) Um direito que não se pustula, como o da alfabetização, é um direito que se fragiliza. 

 

Questão 165: CESPE  



Construímos coisas o tempo todo, mas como saberemos quanto tempo vão durar? Se construirmos 

depósitos para resíduos nucleares, precisaremos ter certeza de que os contêineres vão resistir até que 

o material dentro deles não mais seja perigoso. E, se não quisermos encher o planeta de lixo, é bom 

sabermos quanto tempo leva para que plásticos e outros materiais se decomponham. A única forma 

de termos certeza é submetendo esses materiais a testes de estresse por cerca de 100 mil anos para 

ver como reagem. Então, poderíamos aprender a construir coisas que realmente duram — ou que se 

decompõem de uma forma “verde”. Experimentos submeteriam materiais ao desgaste e a ataques 

químicos, como variações de alcalinidade, e, ainda, alterariam a temperatura ambiente para simular 

os ciclos de dia e noite e das estações. Com as técnicas de simulação em laboratórios de que 

dispomos atualmente, por exemplo, não se pode prever como será o desempenho da bateria de um 

carro elétrico nos próximos quinze anos. As simulações de computador podem, por fim, tornar-se 

sofisticadas a ponto de substituir experimentos de longo prazo. Enquanto isso, no entanto, 

precisamos adotar cautela extra ao construirmos coisas que precisam durar. 

 
Kristin Persson. Como os materiais se decompõem? In: Scientific American Brasil, s/d, 2013 (com adaptações). 

 

Acerca de aspectos estruturais do texto acima e das ideias nele contidas, julgue o item a seguir. 

 

O texto permaneceria gramaticalmente correto caso as formas verbais infinitivas “ver”, “aprender” 

e “substituir” fossem substituídas pelas formas flexionadas vermos, aprendermos e substituírem, 

respectivamente. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 166: CESPE  

Julgue o item a seguir, relativo às estruturas linguísticas e às ideias do texto acima. 

  

O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por exemplo, “Procurávamos” (l.7) e 

“Conhecíamos” (l.8), está associado à ideia de habitualidade, continuidade ou duração. 

 Certo  

 Errado  

 

Questão 167: FGV  

“...os mercados globais formam uma extensa rede de cooperação social abrangendo bilhões de 

indivíduos”. 

  

Assinale a forma verbal desenvolvida correspondente a “abrangendo”. 

 a) Que abrangem. 

 b) Que abrangiam. 

 c) Que abrangeram. 

 d) Que abrange. 

 e) Que abrangia. 

 

Questão 168: CESGRANRIO  

O trecho do Texto “Atenção, passageiro: voe tranquilo.” (l. 1) realiza uma paródia das chamadas, 

comuns em aeroportos, feitas para orientar os passageiros. 

 

Por se tratar de uma orientação ou pedido, o verbo voar encontra-se flexionado no 

 a) modo indicativo 

 b) modo imperativo 

 c) modo subjuntivo 

 d) infinitivo impessoal 

 e) particípio passado 



 

Questão 169: FGV  

“...Marx e Engels e outros pensadores previram um futuro redentor...”. Nesse segmento o verbo 

irregular prever é conjugado de forma correta no pretérito perfeito do indicativo. 

  

Assinale a frase em que a forma desse mesmo verbo está conjugada de forma errada. 

 a) Quando ele prever o resultado, todos se espantarão. 

 b) Elas preveem coisas impossíveis. 

 c) Espero que elas prevejam boas coisas. 

 d) Ela já previra o resultado, antes de a partida terminar. 

 e) Se todos previssem a vida, ela seria diferente. 

 

Questão 170: FCC   

Antigamente, a forma de jogar de um time ...... uma década. Vários jogadores entravam e saíam, 

mas alguma coisa ......, uma verdade de fundo, parecida com aquela que num artista podemos 

chamar de “estilo”. Isso ...... definitivamente nos anos 90. 

 
(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O futebol como filosofia” e  

“Antropologia do óbvio”. Disponíveis em estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014) 

 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 

 a) durou - permanece - terminasse 

 b) durava - permanecia - termina 

 c) durara - permanecera - terminaria 

 d) durava - permanece - terminara 

 e) durou - permanecesse - terminava 

 

Questão 171: FEPESE  

Planejando seu texto: falado e escrito 
 

Vamos supor que começássemos a escrever usando a mesma variedade da língua que se usa na fala: 

chamei ela, a casa que eu moro, tá bem etc. Isso não significaria, em absoluto, que os textos 

escritos ficariam idênticos ao que vou chamar, por comodidade, de textos falados. Acontece que há 

outras diferenças, que acabam sendo mais importantes do que as diferenças gramaticais, e que são 

impossíveis de eliminar, porque não decorrem de convenção social, mas das limitações e recursos 

do meio empregado: a fala ou a escrita. 

 

Para dar um exemplo: um leitor pode diminuir a velocidade de leitura, e pode reler um trecho se 

achar que não entendeu direito. Mas um ouvinte não tem esses recursos: se não entendeu, precisa 

pedir ao falante que repita – e não pode ficar fazendo isso o tempo todo, para não perturbar a 

própria situação de comunicação, e acabarem os dois se confundindo na conversa. Isso tem 

consequências para a estruturação do texto. Um autor pode escrever de maneira muito mais 

sintética, sem repetições e construindo suas frases em um plano amplo, como por exemplo: 

 

O Durval, que toma conta da escola, saiu correndo atrás dos meninos da terceira série, que tinham 

ido para a rua, a fim de vigiá-los. 

 

Essa frase funciona perfeitamente na escrita. Mas se for falada desse jeito – e principalmente se as 

outras frases do texto forem todas estruturadas assim – vai ficar difícil de entender. O ouvinte, que 

não pode voltar atrás, pode não se lembrar de quem é que vai “vigiar”, ou quem são “-los”, ou quem 

é que tinha ido para a rua. Essa passagem apareceria (e, na verdade, apareceu) em um texto falado 

com a seguinte forma: 

 



aí, saiu o Durval saiu correndo atrás dos menino, né, o que toma conta lá da escola, pra poder, 

saiu correndo atrás dos menino, poder tomar conta dos menino. Os menino tinha ido pra rua, 

menino da terceira série. 

 
PERINI, Mário A. A língua do Brasil amanhã e outros mistérios.  

São Paulo: Parábola Editorial, 2004. p. 65-67. 
  

Observe as formas verbais sublinhadas no texto e assinale a alternativa correta. 

 a) As cinco ocorrências de gerúndio fazem parte de locuções verbais. 

 b) As formas verbais “significaria” e “ficariam”, embora apresentem a mesma morfologia modo-

temporal, remetem a referências temporais distintas: presente e futuro do pretérito, respectivamente. 

 c) As construções “vamos supor”, “vou chamar” e “vai ficar”, formadas pelo verbo auxiliar “ir” no 

presente seguido de infinitivo, compartilham o mesmo valor temporal de futuro do presente, 

distinguindo-se apenas quanto à referência número-pessoal. 

 d) As formas verbais “for” e “forem” apresentam- se ambíguas, podendo ser interpretadas como 

integrando o paradigma do verbo “ser” ou do verbo “ir”. 

 e) A forma verbal “tinha ido” corresponde ao pretérito perfeito composto, podendo ser substituída 

por “foi”, sem alteração de seu valor temporal. 

 

Questão 172: FUNDATEC   

Instrução: A questão refere-se ao texto abaixo. 

 

Regulação de Estado, Sustentabilidade e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública 
  

Mais do que nunca, a regulação deve ser vista como tarefa do Estado Constitucional (não 

contraposto à sociedade), mais do que governativa, no rumo de nova ordem regulatória que 

transcenda o episódico e o transitório, ou seja, o estritamente governamental ou o primado dos 

interesses partidários e dos manipuladores de mercado. As autarquias reguladoras são – ou deveriam 

ser, interdependentes e, a despeito de não poderem efetuar a definição da política setorial, podem 

corrigir falhas de mercado e de governo na execução ou conformação sistemática dessas políticas. 

Não há função mais significativa dessas autarquias reguladoras senão a de defender a 

preponderância dos princípios, objetivos e direitos fundamentais, nas relações atinentes à delegação 

de serviços universais ou nas atividades econômicas de relevância coletiva. Cumpre-lhes, pois, 

evitar o equívoco comum do facciosismo ou do unilateralismo, no exercício da discricionariedade 

administrativa. Ao se dar conta do seu papel sistêmico, resolverá com maior facilidade os potenciais 

conflitos e os custos associados, evitando (sem pretender sufocar) as demandas judiciais e o próprio 

recurso à arbitragem privada. Assim, a função mediadora e solvedora de conflitos assume feição 

precípua e inerentemente regulatória. 

  

Por todo o exposto, o “Estado Regulador” (que, na ótica esposada, disciplina, na esfera 

administrativa, os serviços públicos delegados e as atividades econômicas de relevante interesse 

coletivo) possuem o dever de cabal observância da rede de princípios, objetivos e direitos 

fundamentais, acima das regras, especialmente do princípio constitucional da sustentabilidade 

(social, ambiental, econômica, ética e jurídico-política). Somente desse modo, a regulação estatal 

alcançará a condição de redutora consciente (direta ou oblíqua) dos custos de transação. Quer dizer, 

as autarquias reguladoras precisam, vez por todas, começar a atuar como guardiãs sistemáticas dos 

interesses legítimos das gerações presentes e futuras, com prevenção e precaução. Com efeito, a 

regulação promotora do desenvolvimento sustentável, em suas várias dimensões, tem de incorporar 

parâmetros desse jaez - algo que acontece de maneira incipiente, mas que precisa ser francamente 

incentivado com a adoção de critérios mensuráveis de sustentabilidade. 

  

De fato, a regulação é indeclinável função tipicamente estatal que, acima de tudo, precisa cultuar a 

sustentabilidade, a eficácia, a eficiência e a probidade no âmbito do setor regulado, incorporando, 



em definitivo, a cultura do pleno respeito ao imperativo do desenvolvimento sustentável, que 

reclama o resoluto combate à falta de equidade intertemporal. 

  

Eis, em suma, as propostas vocacionadas a renovar o modelo brasileiro de regulação, de maneira a 

fazê-lo consentâneo com a consolidação do novo paradigma de Direito Administrativo, no intuito de 

fazer frente aos pleitos do Século XXI, às voltas com a preocupante crise (des)regulatória mundial. 

Força para já concretizar a regulação de Estado Constitucional, endereçada ao longo do prazo, 

cooperativa, sistêmica, autônoma, independente e em rede. Uma regulação para as presentes e 

futuras gerações. Sim, regulação intertemporal, que rompa os grilhões e os gargalos burocráticos, as 

redundâncias excessivas e as omissões sombrias. Não se trata de impor limites exacerbados à 

inovação ou à sofisticação dos mercados, mas de coibir a fraude, a desinformação e as 

manipulações espúrias. O certo é que nada se apresenta mais crucial, no curso da presente crise 

ético-jurídica mundial, do que redefinir material e formalmente, o modelo regulatório, sem o 

desatino ingênuo das mudanças abruptas, todavia sempre com o efetivo compromisso ético com a 

eficácia crescente do direito fundamental à boa administração pública. 

  
Fonte: Texto Adaptado – Excerto de: FREITAS, J. Regulação de Estado, Sustentabilidade e o Direito Fundamental à Boa Administração 

Pública.  

Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, v. Especial, p. 173-185, 2012.  
  

O verbo ‘poder’, na linha 04 (primeira ocorrência), está conjugado no infinitivo pessoal flexionado, 

pois ____________________________; já o verbo ‘romper’ (l.25) está conjugado na 

____________, no ____________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 a) está regido de preposição, procedendo o verbo da oração principal – terceira pessoa do singular – 

presente do subjuntivo. 

 b) o sujeito é diferente do sujeito da oração principal – primeira pessoa do singular – presente do 

indicativo. 

 c) ele se equivale a um imperativo – terceira pessoa do singular – presente do indicativo. 

 d) o verbo principal é pronominal, apesar do sujeito ser o mesmo – terceira pessoa do singular – 

imperativo afirmativo. 

 e) ele complementa um substantivo – primeira pessoa do singular – imperativo negativo. 

 

Questão 173: VUNESP  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Queixo duplo 

 

Psicólogos, pedagogos e linguistas advertem: o smartphone é antissocial – ao mesmo tempo em que 

parece conectar as pessoas, na verdade as afasta e faz com que se confinem individualmente na 

mediocridade de uma telinha de três polegadas. Pode-se estar num restaurante, teatro, praia ou até 

passeando em Paris – se o sujeito estiver empalmando um smartphone, nada e ninguém mais 

existirá. A badalhoca abole a vida ao redor. 

 

Apesar disso, raros se habilitam a tentar equilibrar essa servidão com a riqueza da vida real, onde 

as coisas têm forma, volume, peso, cheiros e cores. Neste momento, já há dezenas de milhões de 

crianças que não conheceram o mundo antes do smartphone. Mais um pouco e não acreditarão que 

esse mundo um dia existiu. 

 

Se as pessoas insistem em ignorar as conclusões de tais estudiosos e não se importam de reduzir 

suas mentes à condição de apêndice de um aparelho, talvez se assustem ao saber que o smartphone 

também as atinge em algo que ainda devem valorizar: o corpo. 



 

Cidadãos habituados a usar o smartphone enquanto caminham pela rua tendem a torcer o pé em 

buracos no calçamento, ser tragados por bueiros, tropeçar no meio-fio e abalroar-se uns aos outros. 

Os mais compenetrados não estão livres de ser atropelados pelo pipoqueiro. 

 

Se isto não basta para que as pessoas deem um pouco de sossego ao smartphone, resta informar que, 

para alguns fisioterapeutas, a postura curvada – a cabeça em ângulo reto em relação ao pescoço, 

exigida para se ler ou escrever na telinha – pode vergar a coluna mais ereta à forma de um ponto de 

interrogação. E o queixo cravado ao peito tantas horas por dia está levando as pessoas mais bonitas 

a desenvolverem queixo duplo. 

 
(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 12.05.2014. Adaptado) 

  

Releia o seguinte trecho do texto para responder à questão. 

 

Se as pessoas insistem em ignorar as conclusões de tais estudiosos e não se importam de reduzir 

suas mentes à condição de apêndice de um aparelho, talvez se assustem ao saber que o smartphone 

também as atinge em algo que ainda devem valorizar: o corpo. 

  

Assinale a alternativa que contém a expressão verbal flexionada no modo subjuntivo, indicando um 

fato incerto, uma possibilidade. 

 a) insistem. 

 b) reduzir. 

 c) se assustem. 

 d) atingem. 

 e) devem valorizar. 

 

Questão 174: VUNESP   

Considere o trecho a seguir. 

 

Já ___________ alguns anos que estudos a respeito da utilização abusiva dos smartphones estão 

sendo desenvolvidos. Os especialistas acreditam __________ motivos para associar alguns 

comportamentos dos adolescentes ao uso prolongado desses aparelhos, e ________ alertado os pais 

para que avaliem a necessidade de estabelecer limites aos seus filhos. 

 

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, 

correta e respectivamente, com: 

 a) faz … haver … têm 

 b) fazem … haver … tem 

 c) faz … haverem … têm 

 d) fazem … haverem … têm 

 e) faz … haverem … tem 

 

Questão 175: VUNESP  

A frase em que o uso das formas verbais está correto, em conformidade com a norma-padrão da 

língua portuguesa, é: 

 a) Como se negociasse com um empregador, o filho requeriu ao pai o pagamento de direitos 

trabalhistas. 

 b) O pai disse que, se o filho se dispor a contribuir com o pagamento das contas de casa, fará jus ao 

recebimento de uma mesada maior. 

 c) O garoto pediu que a mãe mediasse a negociação entre ele e o pai acerca do pagamento de sua 

mesada. 

 d) O pai concordou em pagar férias e décimo terceiro apenas quando o filho fazer suas tarefas 



escolares e ainda contribuir com as domésticas. 

 e) O pai aceitou aumentar o valor da mesada, desde que o garoto mantesse um bom comportamento 

em casa e na escola. 

 

Questão 176: VUNESP  

Leia o texto para responder à questão. 

 

Ortotanásia e eutanásia 

 

O que é a vida, afinal? É simplesmente um conjunto de reações bioquímicas? Ou algo maior, 

sagrado e eterno? A nossa perplexidade diante desse tema tão polêmico, que é a eutanásia, advém 

das incertezas que cercam o sentido da existência humana. 

  

Sou oncologista e imunologista. Faz 28 anos que busco mais vida com qualidade para os pacientes 

com câncer e portadores de Aids com câncer. Os pacientes que já na primeira consulta me dizem 

que querem morrer antes de tentar os tratamentos são exceções. Mas existem. Todos os pacientes, 

tanto os que querem enfrentar tratamentos antes de morrer como os que não querem, têm um 

elemento comum, que é a falta de esperança, a depressão e o medo do sofrimento. 

Independentemente das novas e eficientes técnicas de tratamento, há instantes em que se perde a 

batalha contra as doenças. É então que uma pergunta se faz necessária: até quando é lícito prolongar 

com medidas artificiais a manutenção da vida vegetativa? Existe grande confusão entre os diversos 

tipos de eutanásia – ou boa morte. Uma é a eutanásia ativa, na qual o médico ou alguém causa 

ativamente a morte do indivíduo. Ela é proibida por lei no Brasil, mas é prática regulamentada, em 

alguns outros países, como Holanda e Dinamarca. 

 

Em um outro extremo, há a distanásia que, segundo o especialista em bioética padre Leo Pessini, “é 

um procedimento médico que prolonga inútil e sofridamente o processo de morrer procurando 

distanciar a morte”. Sou contra a distanásia. E como seria a verdadeira boa morte? Creio que é 

aquela denominada morte assistida que prefiro denominar de ortotanásia. É cuidar dos sintomas sem 

recorrer a medidas intervencionistas de suporte em quadros irreversíveis. É respeitar o descanso 

merecido do corpo, o momento da limpeza da caixa preta de mágoas e rancores; é a hora de dizer 

coisas boas, os agradecimentos que não fizemos antes. É a hora da despedida e da partida. Então, 

talvez possamos acreditar no escritor Jorge Luis Borges: “Morrer é como uma curva na estrada, é 

não ser visto”. 

 
(Nise Hitomi Yamaguchi, doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Folha de S.Paulo, Tendências/Debates, 26 de março de 2005. 

Adaptado) 
  

A frase com a forma verbal no tempo futuro, expressando uma hipótese, está na alternativa: 

 a)  Faz 28 anos que busco mais vida com qualidade para os pacientes... 

 b)  ... prefiro denominar de ortotanásia. 

 c)  ... os agradecimentos que não fizemos antes. 

 d)  E como seria a verdadeira boa morte? 

 e)  Morrer é como uma curva na estrada... 

 

Questão 177: VUNESP  

Leia o seguinte texto. 

 

Tirem a TV do quarto 

 

___________ que crianças que dispunham de tevê no quarto ___________ notas significativamente 

___________ às de seus colegas que não tinham tevê no quarto. 

 



(Riad Younes, Carta Capital,20 de julho de 2005. Adaptado) 
 

As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, de acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, com: 

 a)  Se verificou … obteram … inferior 

 b)  Verificou-se … obtiveram … inferiores 

 c)  Verificou-se … obteve … inferiores 

 d)  Verificou-se … obtiverão … inferior 

 e)  Se verificou … obtiveram … inferiores 

 

Questão 178: VUNESP  

Leia o poema para responder à questão. 

 

À televisão 

 

Teu boletim meteorológico 

me diz aqui e agora 

se chove ou se faz sol. 

Para que ir lá fora? 

  

A comida suculenta 

que pões à minha frente 

como-a toda com os olhos. 

Aposentei os dentes. 

 

Nos dramalhões que encenas 

há tamanho poder 

de vida que eu próprio 

Nem me canso em viver. 

 

Guerra, sexo, esporte 

– me dás tudo, tudo. 

Vou pregar minha porta: 

já não preciso do mundo. 

 
(José Paulo Paes, Prosas seguidas de Odes mínimas. Companhia das Letras, 1992) 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas de trecho adaptado da 

segunda estrofe, de tal forma que seja expressa a ideia de possibilidade, hipótese. 

 

A comida suculenta 

que eles ___________ à nossa frente 

nós a ___________ toda com os olhos. 

 a)  punham … comíamos 

 b)  punham … comêramos 

 c)  puseram … comemos 

 d)  pusessem … comeríamos 

 e)  põem … comíamos 

 

Questão 179: CESGRANRIO  

O futuro transumano 
 

Um mundo habitado por seres com habilidades sobre-humanas parece ficção científica, mas essa 



poderia ser a visão que nossos antepassados longínquos teriam de nós. Vive-se mais e com melhor 

qualidade que eles; cruzam-se grandes distâncias em poucas horas e estabelece-se comunicação 

instantânea com pessoas do outro lado do planeta, só para citar alguns exemplos que deixariam 

nossos tataravós boquiabertos. O que esperar então dos humanos do futuro? 

 

Uma das tendências, segundo especialistas, é a integração da tecnologia a nossos corpos – uma 

espécie de hibridização. Seguindo o movimento que ocorreu ao longo do século 20, de 

miniaturização dos artefatos tecnológicos, estes ficariam tão pequenos a ponto de serem 

incorporados a nosso organismo e conectados a nosso sistema nervoso. Com o avanço dessa 

hibridização, haveria uma escala de radicalidade na adoção da tecnologia, com alguns indivíduos 

optando por todas as modificações possíveis, e outros sendo mais contidos. Em um horizonte mais 

distante, nos questionaríamos sobre qual é o limite entre o natural e o artificial. 

 

É provável que o leitor já tenha usado algum tipo de melhoramento das capacidades cognitivas, ou 

seja, das habilidades de adquirir, processar, armazenar e recuperar informação. Se já tomou café 

para se manter acordado, usou o estimulante cafeína, presente na bebida, para melhorar seu estado 

de alerta. Isso não parece particularmente controverso, assim como não é o emprego de técnicas 

mnemônicas para facilitar a memorização de uma determinada informação. Nos últimos anos, 

porém, novas modalidades de melhoramento cognitivo surgiram, como o consumo de drogas que 

não se desenvolveram para esse objetivo. 

 

Um dos principais problemas éticos associados a esse tipo de melhoramento é que ele ampliaria a 

desigualdade social, criando uma elite superinteligente, rica e poderosa, além de polarizar a 

sociedade entre os mais e os menos aptos. Entretanto, segundo estudiosos, a tendência é que 

melhoramentos se tornem mais baratos com o tempo, sendo acessíveis para todos. Se as pessoas 

puderem escolher quais melhoramentos adquirir, é pouco provável que se formem apenas dois 

grupos sociais distintos, sendo mais factível que haja um contínuo de indivíduos modificados. 

 

O melhoramento físico e cognitivo dos humanos por meio de novas tecnologias é a principal 

bandeira do transumanismo. Esse movimento defende que a forma atual do ser humano não 

representa o fim do nosso desenvolvimento, mas sim uma fase relativamente precoce. Assim como 

usamos métodos racionais para melhorar as condições sociais e o mundo externo, podemos utilizar 

essa mesma abordagem no nosso organismo, sem necessariamente nos limitarmos a meios 

tradicionais, como educação e desenvolvimento cultural. 

 

Já os opositores dos transumanistas, chamados de bioconservadores, alertam sobre os vários 

problemas que tecnologias de melhoramento criarão para a sociedade, como a já citada polarização 

e o aumento da desigualdade social. 

 

Além do melhoramento físico e cognitivo da humanidade, alguns transumanistas defendem a 

eliminação do sofrimento, tanto físico quanto emocional. Sua intenção é eliminar males como 

depressão e síndrome do estresse pós-traumático, para promover a saúde mental e a felicidade. 

Apesar de ser um objetivo aparentemente nobre, esse tipo de alteração, mais do que melhoramentos 

físicos, parece tocar na nossa essência, naquilo que consideramos o cerne da humanidade. Uma 

questão central nessa discussão é o que é ser humano. 

 
FURTADO, F. O futuro transumano. Revista Ciência Hoje, 

n. 307, v. 52, set. 2013. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje. p. 18-23. Adaptado 
  

A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 

em: 

 a) Crianças e adultos estarão mais protegidos de várias doenças mortais se disporem de melhores 

condições de saneamento básico. 



 b) Estudos concluídos recentemente preveram uma queda expressiva de produção nas culturas de 

soja, arroz e trigo nas próximas décadas. 

 c) Médicos e nutricionistas interviram na dieta de adolescentes para prevenir problemas futuros, 

como excesso de peso. 

 d) Parcerias poderão ser firmadas quando cientistas brasileiros verem os resultados obtidos por 

europeus na área de engenharia genética. 

 e) Pesquisadores brasileiros mantiveram o mesmo nível de publicações nas áreas de física e de 

ciências espaciais atingido no ano anterior. 

 

Questão 180: VUNESP 

As formas verbais conjugadas no modo imperativo, expressando ordem, instrução ou comando, 

estão destacadas em 

 a) Mas há outros cujas marcas acabam ficando bem nítidas na memória: são aqueles donos de 

qualidades incomuns. (primeiro parágrafo) 

 b) Voltei uns cinquenta minutos depois, cauteloso, e quase não acreditei no que ouvi... (nono 

parágrafo) 

 c) – Ei rapaz, deixe ligado o microfone, largue isso aí, vá pro estúdio e ponha a rádio no ar. 

(segundo parágrafo) 

 d) Bem, o fato é que eu era o técnico de som do horário, precisava “passar” a transmissão lá para a 

câmara, e o locutor não chegava para os textos de abertura, publicidade, chamadas. (segundo 

parágrafo) 

 e) ... estremecíamos quando ele nos chamava para qualquer coisa, fazendo-nos entrar na sua sala 

imensa, já suando frio e atentos às suas finas e cortantes palavras. (sexto parágrafo) 

 

Questão 181: VUNESP  

Para responder à questão, considere o trecho: Tal índice, contudo, só pode ser aferido com testes 

como bafômetro ou exame de sangue. Como ninguém é obrigado a produzir provas contra si 

mesmo, o condutor que recusasse os procedimentos dificilmente seria condenado. 

  

Na oração – … dificilmente seria condenado. –, a forma verbal “seria” expressa uma ação 

 a) concluída. 

 b) repetitiva. 

 c) incerta. 

 d) imprevista. 

 e) presente. 

 

Questão 182: FGV  

Na frase “se você quiser ir mais longe”, a forma verbal empregada tem sua forma corretamente 

conjugada. A frase abaixo em que a forma verbal está ERRADA é 

 a) se você se opuser a esse desejo. 

 b) se você requerer este documento. 

 c) se você ver esse quadro. 

 d) se você provier da China. 

 e) se você se entretiver com o jogo. 

 

Questão 183: FCC  

  

... ela destruía a unidade física do tipo. 

  

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 

 a) Isto por si só atestaria em Chaplin um extraordinário discernimento psicológico. 

 b) ... um artista cuja arte contenha maior universalidade que a de Charles Chaplin. 



 c) Chaplin observava sobre o público o efeito de cada detalhe. 

 d) ... toda a humanidade viva colaborou nas salas de cinema para a realização da personagem de 

Carlito... 

 e) Como se diz em linguagem matemática... 

 

Questão 184: FGV  

“A democracia não é o mais perfeito dos mundos, mas certamente sua prática tem trazido muitos 

benefícios ao convívio entre as pessoas, já que se trata de um exercício contínuo de tolerância; 

talvez não nos damos conta desses benefícios em função de alguns problemas, que já tinham sido 

detectados na Antiguidade por Platão, como a oportunidade de demagogos exerceram sua 

prática”. 

 

Com base no segmento de texto acima, assinale a opção que indica a forma verbal empregada 

equivocadamente. 

 a) tem trazido 

 b) se trata 

 c) damos 

 d) tinham sido detectados 

 e) exercerem 

 

Questão 185: FGV   

É bastante conhecida a frase “Se dirigir, não beba!”. Se reescrevêssemos esse mesmo alerta de 

modo a transferir a condição para a segunda frase, a forma adequada, mantendo‐ se a mesma 

estrutura, seria 

 a) Caso beba, não dirige! 

 b) Se beber, não dirigir! 

 c) Caso bebas, não dirija! 

 d) Em caso de beber, não dirige! 

 e) Se beber, não dirija! 

 

Questão 186: FGV   

“A chuva chegou, nesse dia, sem que os trovões a anunciassem. Não soara pela cidade o toque 

costumeiro dos sinos do final da tarde”. 

 

As formas verbais grifadas foram empregadas no texto, respectivamente, para: 

 a) referir‐ se a um fato concluído no passado e enunciar um fato passado anterior a um outro 

também no passado. 

 b) referir‐ se a um fato momentâneo e mencionar um fato não totalmente concluído no passado. 

 c) indicar ação durativa no momento presente e estabelecer um fato único no passado. 

 d) exprimir um fato repetido no passado e referir‐ se a um fato anterior a outro no passado. 

 e) enunciar uma incerteza sobre um fato passado e referir‐ se a projeções hipotéticas de ações 

futuras. 

 

Questão 187: VUNESP 

 

A forma verbal destacada em – Talvez você queira aumentar a aposta… – é utilizada pela menina 

para se referir a uma hipótese, uma possibilidade, como ocorre com a expressão verbal destacada 

em: 

 a) Afirma-se que elas foram a grande inovação de todos os tempos. 

 b) Com isso, gerou-se uma relativa abundância de alimentos... 

 c) Um tecelão, em Constantinopla, trabalhava três horas para comprar um pão de meio quilo... 

 d) Perceberam que, se inventassem, se inovassem, poderiam abrir empresas... 



 e) Na ânsia de ficarem ricos, começaram a escarafunchar o que escreviam os cientistas. 

 

Questão 188: VUNESP  

No período – “Não fosse essa renda, muita gente teria morrido de fome”. –, sem que haja mudança 

do modo e do tempo verbal, o tempo verbal composto “teria morrido” pode ser substituído por 

 a) morreria. 

 b) morreu. 

 c) morria. 

 d) morrera. 

 e) morrerá. 

 

Questão 189: CESGRANRIO  

O seguinte verbo em destaque NÃO está conjugado de acordo com a norma-padrão: 

 a)  Se essa tarefa não couber a ele, pedimos a outro. 

 b)  Baniram os exercícios que não ajudavam a escrever bem. 

 c)  Assim que dispormos do gabarito, saberemos o resultado. 

 d)  Cremos em nossa capacidade para a realização da prova. 

 e)  Todos líamos muito durante a época de escola. 

 

Questão 190: FGV  

“Desde que a lei de combate à corrupção entrou em vigor, no começo do ano, o especialista em 

Direito Público Fábio Medina Osório mergulhou numa intensa agenda de viagens para explicar 

aos grandes empresários brasileiros os meandros da norma que propõe punir com rigor as 

empresas que tiverem funcionários envolvidos em escândalos de corrupção”. 

  

Sobre os tempos verbais empregados nesse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. 

 a) As formas “entrou” e “mergulhou” mostram ações simultâneas. 

 b) A forma “explicar” indica uma ação futura em relação a “mergulhou”. 

 c) A forma “explicar” equivale à forma desenvolvida “para que explique”. 

 d) A forma “propõe” marca uma ação que se repete no presente. 

 e) A forma “tiverem” aponta uma ação possível no futuro. 

 

Questão 191: CESGRANRIO  

Na frase “Os brasileiros encaram o futuro com otimismo”, que forma verbal substitui encaram, 

mantendo-se grafada corretamente? 

 a) Vem 

 b) Vêm 

 c) Veem 

 d) Vede 

 e) Venhem 

 

Questão 192: ESAF  

No desenvolvimento do texto, sugere-se possibilidade ou incerteza com o uso do tempo e modo 

verbais em 

 a) “tomando”. 

 b) “vem”. 

 c) “apontaria”. 

 d) “começaram a tomar”. 

 e) “tirava”. 

 

Questão 193: CONSULPLAN   

Assinale a alternativa em que há ERRO de flexão verbal: 



 a) Todos diziam que ele era louco por música. 

 b) Não queiram destruir as gravações das óperas. 

 c) Se as gravadoras proporem um bom negócio, ele concordará. 

 d) Peça a ele que leve seu brinquedinho de volta para casa. 

 e) Quando o vir, fale com ele. 

 

Questão 194: CONSULPLAN  

As frases transcritas do texto apresentam o mesmo tempo verbal, EXCETO: 

 a) “... os números oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir...” 

 b) “... morria uma pessoa para cada 1.119 veículos.” 

 c) “... é bom advertir que eles podem piorar.” 

 d) “ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo...” 

 e) “... um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito mostra que,...” 

 

Questão 195: CONSULPLAN   

“Na área rural, as médias de consumo individual diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 

fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, entre outros.” Assinale a frase em que o verbo 

está flexionado nos mesmos tempo e modo do verbo em destaque. 

 a) Jamais esteve naquele lugar. 

 b) Não participarei deste evento. 

 c) Compareça à secretaria agora. 

 d) Sempre tomava aquelas atitudes. 

 e) Não acredito nesta possibilidade. 

 

Questão 197: FCC  

Todas as formas verbais estão adequadamente empregadas quanto ao sentido e corretamente 

flexionadas na frase: 

 a) Muitas pessoas já se contraporam, no passado, aos abusos que adviram com as novidades 

tecnológicas. 

 b) O que sobrevier à globalização proverá ou não de razão os argumentos utilizados pelo autor do 

texto. 

 c) Se alguém se dispor a concordar com suas opiniões, satisfazer-se-á em se manter passivo diante 

da globalização? 

 d) Ainda ontem nos contemos diante do seu entusiasmo, desistindo de o dissuadir de que nós é que 

está vamos certos. 

 e) O que contribue para a globalização não diminui os abismos que sempre se interporam entre as 

classes sociais. 

 

Questão 198: CONSULPLAN  

Assinale a afirmativa que apresenta verbo no presente do indicativo. 

 a)  “Certamente será um amor demorado.” 

 b)  “Ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a vida mas uma vida digna.” 

 c)  “Ele nos faz melhores se tiver sido bom.” 

 d)  “Foi colocado em nós como um aroma num frasco,...” 

 e)  “Não sei se fui capaz dele ou se o mereci,...” 

 

Questão 199: VUNESP  

Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque na frase está empregada corretamente, de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 

 a)  Quando o motorista saber respeitar as leis, o trânsito ficará bem melhor. 

 b)  Se a criança fazer uma malcriação, os pais a repreenderão. 

 c)  Se o motorista se opor a esperar, levará voz de prisão. 



 d)  Quando o motorista ir à delegacia e perder bastante tempo, aprenderá a lição. 

 e)  Se o infrator for inteligente, ele não repetirá a infração. 

 

Questão 200: CONSULPLAN -  

Quanto à classificação verbal do termo sublinhado, marque a alternativa correta. 

 a)  “... conseguiu capilaridade nos municípios,...” – futuro do presente 

 b)  “... a avaliação é um dos alicerces do Paic,...” – pretérito imperfeito 

 c)  “... a formação seria mais um treinamento...” – presente do indicativo 

 d)  “... se houvesse um legado deixado pelas experiências.” – pretérito perfeito 

 e)  “... e somente 42% conseguiram produzir um pequeno texto...” – pretérito perfeito
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