


APRESENTAÇÃO 

E-BOOK: 100 QUESTÕES MAIS DIFÍCEIS DA FGV
(PORTUGUÊS) 

Olá, Estrategista! 

A disciplina de Língua Portuguesa possui extrema relevância nos concursos públicos das mais diversas áreas: 
isso é um fato. É impossível estudar para qualquer área (fiscal, controle, policial, tribunais...) sem dominar 
esta matéria. 

Por essa razão, em se tratando desta disciplina, não basta se preparar para acertar apenas as questões mais 
básicas. Acertar uma questão difícil da sua prova pode representar aquele ponto que fará a diferença na 
sua aprovação! 

Foi pensando nisso que elaboramos este e-book com as 100 questões mais difíceis da FGV (Português). De 
acordo com as estatísticas do nosso Sistema de Questões, as questões que você encontrará neste e-book 
possuem porcentagem de acerto entre 16% e 50%, tendo sido resolvidas por milhares de alunos nossos. 

Sabe o que isso significa? 

Se você conseguir acertá-las, você estará a frente de vários dos seus concorrentes. Porém, se errá-las, estará 
treinando para não correr o risco de errar esse mesmo assunto na sua prova! Não tem como sair perdendo 
nessa história. 

Mas agora, chega de papo e vamos ao que interessa... Bons estudos! 

Equipe Estratégia Concursos 



https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-premium-1-ano-cartao-ate-12-x/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-basica-1-ano-cartao-ate-12-x/
https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
https://t.me/joinchat/apNbFirHKRdlNGEx
https://t.me/joinchat/ojLe1MK2jY8yZDkx
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 16% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo: Analista Técnico - Letras Vernáculas (MPE 
BA) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No período “O Governo optou por transformar o Carnaval em um evento privado”, a oração reduzida 
sublinhada pode ser reescrita em forma de oração desenvolvida adequada ao sentido global do texto, do 
seguinte modo: 

A. Por que transformasse o Carnaval em evento privado; 

B. Pela transformação do Carnaval em um evento privado; 

C. Para que se transformasse o Carnaval em evento privado; 

D. Por transformarem o Carnaval em evento privado; 

E. Por que transforme o Carnaval em evento privado. 

 

 

 

QUESTÃO 2 – 18% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. A moça era linda e muito alegre e, como o rei era 
viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê, a linda princesa perdeu a alegria, 
passando a ser uma moça solitária e tristonha.  

(A Princesa Triste – Anônimo)  

Uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial a partir do qual todos os outros fatos se sucedem; o fato 
narrativo inicial desse segmento narrativo é:  

A. “Era uma vez um rei muito rico”.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1898463342


 

B. “[O rei] só tinha uma filha”.  

C. “A moça era linda e muito alegre”.  

D. “...a linda princesa perdeu a alegria” 

E. “...passando a ser uma moça solitária e tristonha”.  

 

 

 

QUESTÃO 3 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As vantagens de minha invenção sobre todos os outros instrumentos que têm o mesmo propósito, são o 
corte rápido e preciso, assim como a facilidade com que pode ser feito -, uma criança pode usá-lo sem 
dificuldade e sem correr riscos; o cortador curvo pode ser removido caso precise ser substituído, o que torna 
possível reaproveitar as outras partes do instrumento, e evita gastos. O furador também faz um orifício na 
lata sem que o líquido espirre, como ocorre nos instrumentos em que o orifício é feito com um golpe. (Henry 
Petroski, A evolução das coisas úteis).  

O texto acima:  

A. exemplifica um texto de publicidade e não de propaganda, pois trabalha no campo ideológico e não 
no comercial. 

B. valoriza indiretamente o mundo capitalista. 

C. não tem seu anunciante identificado. 

D. mistura uma mensagem linguística com uma mensagem imagística. 

E. dirige sua mensagem para um público-alvo identificado como o alto empresariado. 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64906125
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/65000633


 

QUESTÃO 4 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Redação e Revisão (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A frase abaixo em que os dois vocábulos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical é:  

A. “Com o bom sou bom, mas mesmo com quem não é bom, sou bom, pois boa é a virtude.” 

B. “Mais vale um cachorro amigo que um amigo cachorro.” 

C. “O muito torna-se pouco quando se deseja um pouco mais.” 

D. “Conheceríamos muito melhor muitas coisas se não quiséssemos identificá-las 
com melhor precisão.”  

E. “O mal menor é aquele que te faz menos mal.”  

 

 

 

QUESTÃO 5 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo: Analista Técnico - Estatística (MPE BA) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe a charge a seguir. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64739863


 

 

Nessa charge a resposta da menina: 

A. demonstra não haver entendido a fala do outro personagem; 

B. critica a baixa qualidade do estudo de língua portuguesa; 

C. indica pouco conhecimento de figuras de linguagem; 

D. ironiza a situação do Poder Legislativo no Brasil; 

E. mostra a distância cultural entre os personagens. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1716667116


 

QUESTÃO 6 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 
comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

Considerando o texto como um todo, assinale a opção que apresenta a função dos dois primeiros parágrafos. 

A. Estabelecer o sentido de “liberdade” para a autora do texto. 

B. Introduzir o tema das mudanças inevitáveis de uma sociedade. 

C. Criticar a falta de conhecimento histórico das gerações atuais. 

D. Demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis. 

E. Valorizar a disposição de luta de alguns cidadãos. 



 

 

 

 

QUESTÃO 7 – 23% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Informática (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões (votando 
simplesmente sim ou não) sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos quais se acrescentam 
alguns tópicos especiais dos cantões e das comunas”. 

O termo entre parênteses – votando simplesmente sim ou não – indica: 

A. explicação; 

B. retificação; 

C. conclusão; 

D. meio; 

E. finalidade. 

 

 

 

QUESTÃO 8 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

(Brasil Escola) 

Assinale a opção que indica os termos que, nesse segmento do texto, desempenham a mesma função 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/50739247
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1652934675


 

sintática. 

A. de conservação / do meio ambiente 

B. de que o planeta precisa urgentemente / de nossos cuidados 

C. de conservação / de nossos cuidados 

D. de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados / do meio ambiente 

E. de conservação / de que o planeta precisa 

 

 

 

QUESTÃO 9 – 25% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Indique a quantidade de frases, dentre as apresentadas abaixo, que se apoiam em intertextualidade, ou seja, 
no diálogo com outros textos. 

I – “Dize-me com quem andas e te direi quem és na presença do meu advogado”. (Planeta Diário) 

II – “No futebol brasileiro você não tem que matar um leão por dia. Tem que matar todos os leões da floresta 
por dia”. (Telê Santana) 

III – “Para meio entendedor, uma palavra basta”. (Eduardo Suplicy) 

IV – “Pode-se enganar todo mundo o tempo todo, se a campanha estiver certa e a verba for suficiente”. 
(Joseph E. Levine) 

V – “A morte é o clube mais aberto do mundo”. (Otto Lara Resende) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/329691465


 

E. 5 

 

 

 

QUESTÃO 10 – 25% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é redigir as frases em ordem direta. A frase a 
seguir,  

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve.”  

se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo: 

A. “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e de greve estão garantidos”. 

B. “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve numa democracia.” 

C. “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão garantidos, numa democracia.” 

D. “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i direito de reunião e de greve.” 

E. “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o direito de reunião e de greve.” 

 

 

 

QUESTÃO 11 – 26% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) | Cargo: Professor - Português (Pref de Paulínia/SP) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As opções a seguir apresentam frases em que estão presentes formas de superlativo, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000163542
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093678


 

A. A necessidade torna as pessoas espantosamente ágeis. 

B. É difícil o trabalho em locais que estão bem quentes, no momento. 

C. Os supervisores resolveram rapidinho o problema. 

D. O ator falecido conservou um ótimo aspecto até a última hora. 

E. Todos empregaram muito dinheiro no superprojeto. 

 

 

 

QUESTÃO 12 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Analista de Saneamento | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

A Política de Tolerância Zero 

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal 
realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O drama dessas crianças tiradas 
dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo americano tem comovido o 
mundo e dividido o país do presidente Donald Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas 
famílias divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo exterior e não conseguem 
informações sobre o paradeiro de seus parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA em 
busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a realização de seu “sonho americano”, elas vêm 
sendo recebidas por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que já separou mais de 2300 
crianças de seus pais desde abril. 

Época, nº 1043. Adaptado. 

Texto 2 

“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão enviando bebês e crianças pequenas... 
desculpem... há pelo menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora da MSNBC, antes de 
se render às lágrimas ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”. 

Época, nº 1043, p. 11. 

“O drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1618542402


 

americano tem comovido o mundo e dividido o país do presidente Donald Trump.” 

O segmento sublinhado aparece entre aspas para 

A. destacar uma parte importante do texto. 

B. mostrar as palavras sob um novo ponto de vista. 

C. indicar uma realidade já conhecida dos leitores. 

D. repetir as palavras das autoridades na fronteira. 

E. informar ao leitor que se trata de uma ironia. 

 

 

 

QUESTÃO 13 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | Cargo: Médico (TCE SE) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; nesse caso, as duas ocorrências do vocábulo sublinhado 
mostram valores diferentes.  

A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências é: 

A. Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo; 

B. Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força; 

C. Está bem alimentado, mas não comeu bem; 

D. Bem feito!, disse ela bem alto; 

E. Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1011588565
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62048277


 

QUESTÃO 14 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é 
também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a 
maior eficiência comunicativa.  

Na redação de um texto, pode ocorrer uma série de dificuldades com vocábulos da língua portuguesa; as 
palavras abaixo que estão graficamente corretas são: 

A. advogado / metereologia; 

B. bicabornato /astigmatismo; 

C. babadouro / beneficência; 

D. reinvindicação / bugigangas; 

E. jaboticaba / cabelereiro. 

 

 

 

QUESTÃO 15 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A psicóloga Fernanda Furia escreveu uma reportagem sobre Inteligência Digital, que dizia o seguinte: Nas 
últimas décadas a nossa vida vem se tornando digital. Estamos a todo momento não somente usando 
diversas tecnologias como também sendo, sem perceber, profundamente influenciados por elas. Vivemos 
rodeados de tecnologias digitais acessíveis, intuitivas, disruptivas e extremamente atraentes, o que nos 
coloca em uma posição ao mesmo tempo de poder e de vulnerabilidade. 

Sobre o vocabulário empregado nesse texto, a única indicação de significado equivocada é: 

A. década = espaço de dez anos; 

B. diversas tecnologias = tecnologias diferentes; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/553896776


 

C. acessíveis = disponíveis; 

D. disruptivas = que mostram quebra, interrupção; 

E. vulnerabilidade = fraqueza. 

 

 

 

QUESTÃO 16 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) | Cargo: Professor - Português (Pref de Paulínia/SP) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Realidade e a Imagem 

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 

E desce refletido na poça de lama do pátio. 

Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 

Quatro pombas passeiam. 

BANDEIRA, Manuel. Poesia e verso. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1954. Coleção 
Cadernos de Cultura. 

A frase “Bom é tomar vinho no inverno!” 

Nessa frase a forma do adjetivo sublinhado 

A. concorda em gênero e número com “inverno”. 

B. representa o gênero neutro em língua portuguesa. 

C. adota o gênero masculino por referir-se a “vinho”. 

D. adota o número singular por referir-se a “tomar”. 

E. funciona como advérbio, pois se refere a uma oração. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128819


 

 

 

 

QUESTÃO 17 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) | Cargo: Assistente Cuidador Escolar (SMAG Boa 
Vista/RR) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Pesquisas vêm comprovando importância expressiva do aleitamento nas últimas décadas...”; nesse 
segmento, ainda que mal colocado, o termo “nas últimas décadas” se refere a: 

A. pesquisas; 

B. vêm comprovando; 

C. importância; 

D. expressiva; 

E. aleitamento. 

 

 

 

QUESTÃO 18 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1617735450
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1428266722


 

pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

Depreende-se do texto que, segundo a crônica, a maioria absoluta dos jornalistas defende o sigilo das fontes 
de informação, para 

A. manter a continuidade de informações dadas pelas fontes. 

B. informar criteriosamente seus leitores. 

C. produzir “furos” jornalísticos. 

D. protegê-las de possíveis riscos. 

E. defender-se de acusações de veiculação de falsas notícias. 

 

 

 

QUESTÃO 19 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1979707550


 

Na coluna desta semana, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva comenta o caso de processos sendo 
movidos por policiais do Espírito Santo contra o jornal A Gazeta. 

No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria, mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia. O professor também comenta a relação 
conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil.  

 

“No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria. Mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia”. 

Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. 

A. Para a compreensão do texto, é indispensável a presença da charge. 

B. A interpretação da charge é independente do momento em que foi veiculada. 

C. O termo “em que” se refere a “o jornal”. 

D. A “categoria” citada é a dos jornalistas. 

E. O demonstrativo “esta” se refere semanticamente ao problema judicial. 

 

 
Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1984080330


 

 

QUESTÃO 20 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Especialista em Desportos (Pref Angra 
dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer”. 

Se, nessa frase, empregássemos o paralelismo no segmento destacado e mantivéssemos o sentido original, 
a forma adequada seria: 

A. sem sensibilidade ou com prazer. 

B. insensivelmente ou prazeirosamente. 

C. insensivelmente ou desprazerosamente. 

D. com insensibilidade ou com prazer. 

E. sem sensibilidade ou sem prazer. 

 

 

 

QUESTÃO 21 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - 
Oficial de Justiça Avaliador Federal | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/261820800


 

 

“A direção da casa legislativa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão de quarta feira e 
esclareceu que elas mostram dois ‘assessores de deputados’ trocando figurinhas durante a sessão”. 

Nesse segmento do texto 2, o trecho “assessores de deputados” aparece entre aspas a fim de: 

A. copiar palavras do regimento interno; 

B. criticar a atitude dos funcionários da assembleia; 

C. repetir a informação do autor do post; 

D. corrigir uma informação falsa; 

E. destacar a autoria do delito. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/59195127


 

QUESTÃO 22 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Secretário de Educação do Estado de Pernambuco | Cargo: Língua Portuguesa (SEE PE) | 
Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção que apresenta a frase em que as formas verbais sublinhadas formam mais de uma oração, 
ou seja, não compõem uma locução verbal. 

A. “Os críticos devem escrever, não prescrever.” 

B. “Eu não posso dizer se livros me trazem mais perto das coisas ou me distanciam delas.” 

C. “Um clássico é algo que todos queriam ter lido, mas ninguém quer ler.” 

D. “Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver.” 

E. “Deixe entrar a vida pela janela aberta que se abre para o quintal.” 

 

 

 

QUESTÃO 23 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe as frases abaixo:  

O perigo nuclear iraniano  

A revista mensal carioca  

Nas frases há a presença de dois adjetivos de tipos diferentes; podemos deduzir que: 

A. a ordem dos adjetivos é completamente aleatória. 

B. no caso de dois adjetivos, um deve vir antes do substantivo. 

C. os adjetivos de nacionalidade são sempre os últimos. 

D. os adjetivos de relação precedem os qualificativos. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1018107894


 

E. adjetivos mais específicos precedem os demais. 

 

 

 

QUESTÃO 24 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve, (2) entre outros, 
obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, (4) há sempre o risco 
de excessos, (5) a serem devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na 
legislação”. Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo número 

A. (1). 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64960231


 

B. (2). 

C. (3). 

D. (4). 

E. (5). 

 

 

 

QUESTÃO 25 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considere a relação entre os vocábulos  

escrever – caneta.  

O par que apresenta uma relação inadequada com o vocábulo dado é: 

A. pintor / pincel. 

B. escultor / cinzel. 

C. regente / batuta. 

D. baterista / vareta. 

E. policial / cassetete. 

 

 

 

QUESTÃO 26 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Técnico Judiciário - Área Judiciária (TJ CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093632
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/6206499158993632


 

“Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos!” 

Em relação à pena de morte, esse pensamento é: 

A. favorável, pregando que sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de morte; 

B. favorável, defendendo a ideia de que os assassinos devem ser os primeiros a serem mortos; 

C. favorável, argumentando que ela não deve ser abolida quando houver mais assassinos; 

D. contrário, mostrando que ela também é uma forma de assassinato; 

E. contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar. 

 

 

 

QUESTÃO 27 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O livro acompanha a humanidade há tempos. Sua história é complexa e envolve inúmeras mudanças; do 
livro em rolo ao formato atual, lá se vão 4,5 séculos. Ao longo dessa trajetória, porém, uma característica 
perdurou: o livro sempre foi um repositório de conhecimento que circulava na época – e foi dessa forma que 
entrou na sala de aula”. Ao dizer que o livro sempre foi um repositório de conhecimento que circulava na 
época, a leitura do texto nos permite concluir que: 

A. há sempre uma necessidade de renovação do livro em razão da contínua evolução dos 
conhecimentos; 

B. permanece a procura por um livro didático ideal, já que todos são, por definição, deficientes; 

C. continua a valorização do livro didático antigo e já experimentado por se ter mostrado útil através 
dos tempos; 

D. se trata de um material didático que se caracteriza por seu conservadorismo, por veicular 
conhecimentos estabelecidos; 

E. traz a marca histórica de ter veiculado conhecimentos através dos tempos e, por isso, deve 
preservar seus conteúdos. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/271241567


 

 

 

 

QUESTÃO 28 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Registro de Debates (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Duas palavras que NÃO pertencem à mesma família por não possuírem o mesmo radical são: 

A. hemácia/anemia; 

B. decapitar/capital; 

C. cátedra/catedral; 

D. animismo/desanimado; 

E. depredar/pedra. 

 

 

 

QUESTÃO 29 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128676
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1662071910


 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

O título dado à crônica – Fontes Murmurantes – justifica-se pelo fato de 

A. algumas fontes de notícias não se expressarem claramente, mas por meio de murmúrios 
inconfessáveis 

B. metaforicamente, as fontes de águas soarem como murmúrios na linguagem humana. 

C. as fontes jornalísticas de notícias deverem ser preservadas para garantia do bom jornalismo. 

D. a revelação de alguns fatos trazer perigo a quem a faz, daí a necessidade de serem revelados em 
voz baixa. 

E. as fontes jornalísticas expressarem algo sigiloso que é divulgado pelos jornais. 

 

 

 

QUESTÃO 30 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1977613969


 

Considerando que os chamados gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por 
propriedades socio-comunicativas, não deve ser incluído(a) entre os gêneros: 

A. cantiga de roda. 

B. bula de remédio. 

C. argumentação. 

D. crônica. 

E. entrevista. 

 

 

 

QUESTÃO 31 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é: 

A. Ninguém mais os encontrou de novo; 

B. O cargo de oficial de justiça é importante; 

C. A nomeação do Ministro foi surpreendente; 

D. Tudo foi organizado para o julgamento; 

E. As folhas do caderno despencaram. 

 

 

 

QUESTÃO 32 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista de Comunicação (BANESTES) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000163343
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/555639490


 

O livro “Como escrever bem”, de William Zinsser, aponta como problemas de escritura: “Toda palavra que 
não tenha uma função, toda palavra longa que poderia ser substituída por uma palavra curta, todo advérbio 
que contenha o mesmo significado que já está contido no verbo, toda construção em voz passiva que deixe 
o leitor inseguro a respeito de quem está fazendo o quê...”. (p. 19) 

No pensamento do escritor inglês Hazlitt – Aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa 
acabam, geralmente, por valer tanto quanto sua roupa – ocorre uma inadequação da escritura, que é: 

A. o termo “da pessoa” é perfeitamente dispensável; 

B. o advérbio “geralmente” é uma palavra sem função; 

C. o adjetivo “importante” deveria ser substituído por “valiosa”, por ser uma palavra mais curta; 

D. a forma “valer tanto quanto sua roupa” deixa o leitor inseguro quanto ao significado; 

E. o termo “sua roupa”, por ser repetitivo, deveria ser substituído pelo pronome pessoal “ela”. 

 

 

 

QUESTÃO 33 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - O discurso da separação amorosa 

Flávio Gikovate em 16/03/2015 

Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao 
destino do outro. 

Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado está passando. Esse 
interesse raras vezes resulta de uma genuína solidariedade. Decorre, na maioria dos casos, de uma situação 
ambivalente que lembra o mecanismo da gangorra. Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima 
nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro 
vive mal longe de nós e teve prejuízos com a separação. Esse aspecto menos nobre da personalidade 
humana, infelizmente, costuma predominar. 

“Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação 
ao destino do outro. Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1487604659


 

está passando”. 

Infere-se do segundo período desse segmento do texto que, para o autor do texto: 

A. a curiosidade é um sentimento que predomina no espírito daquele que foi abandonado. 

B. a curiosidade sobre o outro é menos esperada naquele que tomou a iniciativa da separação. 

C. a curiosidade sobre a situação do outro é idêntica nos dois membros de um casal que se separa. 

D. não há limites para a curiosidade humana. 

E. o arrependimento da iniciativa de separação leva a uma contínua curiosidade sobre a situação do 
outro. 

 

 

 

QUESTÃO 34 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá (MT) | Cargo: Auditor Fiscal Tributário da 
Receita Municipal (SMF Cuiabá/MT) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os porquês da diversidade 

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o 
futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, 
muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando com 
educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas 
tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer 
aplicativo educacional. Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a reflexão constante, a troca 
de experiências, a diversidade de conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um objeto de 
estudo, de forma digital ou analógica. [...] 

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam 
conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos 
pares. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, 
outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas. É o convívio com 
professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições, sermos questionados sobre 
opiniões divergentes e, assim, pensarmos num projeto de vida de forma plena. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1663593640


 

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, ne 9 2015.) 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.  

Deduz-se desse segmento do texto que 

A. a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma formação integral. 

B. as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto. 

C. as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular. 

D. a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação para o vestibular. 

E. as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã. 

 

 

 

QUESTÃO 35 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61998918


 

que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. 

Nesse segmento do texto, o autor nos informa que 

A. já divulgou muitas notícias falsas. 

B. foi enganado por muitas fontes. 

C. nunca divulgou fatos ainda desconhecidos. 

D. sempre procurou furos, mas não os conseguia. 

E. correu risco de vida, em função da divulgação de alguns fatos. 

 

 

 

QUESTÃO 36 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1981025241


 

 

“Tenho comentado aqui na Folha em diversas crônicas...”; o segmento destacado mostra um vocábulo que, 
se trocado de posição, traz mudança de sentido e de classe gramatical.  O mesmo pode ocorrer no seguinte 
segmento: 

A. pobre homem; 

B. barbeiro turco; 

C. grande sujeito; 

D. bom livro; 

E. variado cardápio. 

 

 
Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/59054700


 

QUESTÃO 37 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

“No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática mais cedo ou mais tarde colocarão à 
disposição dos usuários e das autoridades”. 

O acento grave indicativo da crase empregado nesse segmento é devido ao mesmo fator da seguinte frase: 

A. À noite, todos os gatos são pardos; 

B. Pagar à vista é coisa rara hoje em dia; 

C. Entregou o livro à aluna; 

D. Saiu à procura da namorada; 

E. Ficava contente à proporção que superava os obstáculos. 



 

 

 

 

QUESTÃO 38 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Gestão de Pessoas I (CM Salvador/BA)| Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Intercâmbio de alimentos 

Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São Paulo: Editora do Brasil, p. 72. 

A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias nos 
hábitos alimentares dos seres humanos. 

Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os 
alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas 
dificuldades que tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos. 

Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes 
foram modificadas, pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas. Com isso, a dieta dos 
habitantes das duas regiões foi enriquecida. 

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal”.  

Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está INADEQUADA em relação às regras de 
pontuação em: 

A. Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a comer produtos nativos americanos, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

B. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos e, 
por isso, trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

C. Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por 
isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

D. Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, nos primeiros anos de conquista; 
trouxeram consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/59087197


 

E. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, e, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. 

 

 

 

QUESTÃO 39 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/264359837


 

As opções a seguir apresentam os argumentos apresentados pelo autor contra as fontes sigilosas, à exceção 
de uma. Assinale-a. 

A. Os motivos de algumas revelações são “inconfessáveis”. 

B. Os “furos” prejudicam o bom jornalismo. 

C. As revelações são do interesse do informante. 

D. Uma grande parte das informações são “furadas”. 

E. As informações dadas devem ser assumidas pelos informantes. 

 

 

 

QUESTÃO 40 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia| Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

O último parágrafo do texto afirma que a “questão do momento” é a de saber se existe limite para a 
expressão da arte. 

O termo “questão do momento” tem a função de 

A. chamar a atenção para problemas atuais mais graves. 

B. alertar para questões diferentes na atualidade. 

C. destacar os valores morais de algumas questões de hoje. 

D. mostrar semelhanças entre essa questão e as já citadas. 

E. indicar a diferença entre essa questão e as anteriores. 

 

 

 

QUESTÃO 41 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Analista de Saneamento | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

A Política de Tolerância Zero 

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal 
realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O drama dessas crianças tiradas 
dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo americano tem comovido o 
mundo e dividido o país do presidente Donald Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas 
famílias divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo exterior e não conseguem 
informações sobre o paradeiro de seus parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA em 
busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a realização de seu “sonho americano”, elas vêm 
sendo recebidas por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que já separou mais de 2300 
crianças de seus pais desde abril. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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Época, nº 1043. Adaptado. 

Texto 2 

“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão enviando bebês e crianças pequenas... 
desculpem... há pelo menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora da MSNBC, antes de 
se render às lágrimas ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”. 

Época, nº 1043, p. 11. 

“Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, / mas já conhecem a 
brutal realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver.” 

Na digitação desse segmento do texto, o corretor sublinhou um termo, indicando-o como inadequado. 
Assinale a opção que indica o termo destacado. 

A. “desaventurados”, que deveria estar grafado “desventurados”. 

B. a forma verbal “têm”, que deveria ser grafada sem acento. 

C. a má posição do adjetivo em “brutal realidade”, que deveria ser substituída por “realidade brutal”. 

D. a forma verbal “sobreviver” que deveria ser trocada por “sobreviverem”. 

E. a forma do relativo “cuja” deveria ser alterada para “em que”. 

 

 

 

QUESTÃO 42 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro| Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Inadimplência reduzida. Alguns dos entrevistados da classe C têm prestações atrasadas, em proporção maior 
que os da classe D, também entrevistados, o que mostra que os segmentos de renda menores representam 
riscos menores do que anos atrás. Isso ocorre porque o modelo de análise de crédito das instituições 
financeiras está mais eficaz. (Conexão, julho 2008)  

O argumento básico desse texto se apoia no(na): 

A. exemplo que passa de um fato particular para um caráter geral; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
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B. narrativa de um fato emblemático; 

C. autoridade da empresa responsável pela entrevista; 

D. credibilidade da revista que publica a reportagem; 

E. atualidade dos dados apresentados. 

 

 

 

QUESTÃO 43 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Assistente de Saneamento e Gestão - 
Técnico de Contabilidade (COMPESA PE) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma carta e o Natal 

Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e lúcidos. Até o ano passado conseguimos manter o 
mistério — e eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando de sono em busca 
da árvore que durante a noite brotara embrulhos e coisas. Havia um rito complicado e que começava na 
véspera, quando eu te mostrava a estrela de onde Papai Noel viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado 
de brinquedos e presentes. 

Tu ias dormir e eu velava para que dormisses bem e profundamente. Tua irmã, embora menor, creio que ela 
me embromava: na realidade, ela já devia pressentir que Papai Noel era um mito que nós fazíamos força 
para manter em nós mesmos. Ela não fazia força para isso, e desde que a árvore amanhecesse florida de 
pacotes e coisas, tudo dava na mesma. Contigo era diferente. Tu realmente acreditavas em mim e em Papai 
Noel. 

Na escola te corromperam. Disseram que Papai Noel era eu — e eu nem posso repelir a infâmia e o falso 
testemunho. De qualquer forma, pediste um acordeão e uma caneta — e fomos juntos, de mãos dadas, 
escolher o acordeão. 

O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já vai saber o preço, o prazo da garantia, o 
fabricante. Não será o mágico brinquedo de outros Natais. 

Quanto à caneta, também a compramos juntos. Escolheste a cor e o modelo, e abasteceste de tinta, para "já 
estar pronta" no dia de Natal. Sim, a caneta estava pronta. Arrumamos juntos os presentes em volta da 
árvore. Foste dormir, eu quedei sozinho e desesperado. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62123287


 

E apanhei a caneta. Escrevi isto. Não sei, ainda, se deixarei esta carta junto com os demais brinquedos. 
Porque nisso tudo o mais roubado fui eu. Meu Natal acabou e é triste a gente não poder mais dar água a um 
velhinho cansado das chaminés e tetos do mundo. 

Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 31/12/2017 

“e eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando de sono em busca da árvore 
que durante a noite brotara embrulhos e coisas”. 

Assinale a opção em que a frase em que o emprego da preposição de apresenta o mesmo sentido da 
sublinhada no segmento acima. 

A. “...onde Papai Noel viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e presentes.” 

B. “...e fomos juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão.” 

C. “...O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já vai saber o preço, o prazo da 
garantia, o fabricante.” 

D. “Não será o mágico brinquedo de outros Natais.” 

E. “...é triste a gente não poder mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do 
mundo.” 

 

 

 

QUESTÃO 44 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Revisores de textos reuniram-se para discutir erros mais comuns cometidos por repórteres em entrevistas, 
exemplificando esses erros com frases; entre as frases abaixo, aquela que se mostra inteiramente correta e 
adequada é: 

A. O Ministro da Fazenda não estava ao par de tudo; 

B. Graças ao déficit orçamentário, o governo parou de investir; 

C. A violência, segundo o estudo, nada tinha a haver com a miséria; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1048301614


 

D. A princípio, todos devem ser iguais perante a lei; 

E. “A mim ninguém me engana”, disse o delegado que investiga o caso. 

 

 

 

QUESTÃO 45 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“não poder dar-se amor a quem se ama”; a forma reduzida desse verso pode ser corretamente substituída 
por: 

A. que não se pudesse dar amor. 

B. que não se pode dar amor. 

C. que não se pôde dar amor. 

D. que não se podia dar amor. 

E. que não se possa dar amor. 

 

 

 

QUESTÃO 46 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Controladoria (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 – Dados Primários 

Há cerca de 15 anos, um grupo de pesquisadores do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia) preparava um estudo sobre indicadores de sustentabilidade da cidade de Belém e precisava saber 
quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro da região metropolitana. Durante 
três meses, os pesquisadores buscaram o dado junto a órgãos públicos. Protocolo para cá, ofício para lá, o 
máximo que conseguiram foi uma estimativa de que existiam “umas cem praças”. Beto Veríssimo, líder de 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62127015
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1663241485


 

estudo, reuniu a equipe e propôs; vamos medir nós mesmos. Armados de GPS, trena e suor, em dois meses 
mapearam quase duas mil praças e áreas verdes na capital paraense. 

Lembrei-me desse episódio ao participar do debate recente sobre os dados de cobertura e uso da terra no 
Brasil. 

Em artigo recente no “Valor Econômico”, o autor conclui, após, segundo ele, cruzar várias fontes de dados, 
que entre 1990 e 2016 a área ocupada pela atividade agropecuária no Brasil teria sido reduzida em 4,2 
milhões de hectares, a despeito de 38 milhões de hectares terem sido desmatados no mesmo período. 
Afirma que a regeneração da mata nativa teria alcançado 50 milhões de hectares no período e que, portanto, 
para cada hectare desmatado, 1,3 hectare era recuperado. A expansão da produção agropecuária teria se 
dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos de produtividade. 

O incauto, ao ler tal informação, poderia concluir que a área das matas brasileiras teria aumentado nas 
últimas décadas, e a agropecuária reduzido a área ocupada. Portanto, a expansão da agropecuária não teria 
causado desmatamento e degradação. Ou seja, tudo ótimo, nada a mudar, basta seguirmos no rumo em que 
estamos. 

Nestas horas, é importante voltar às fontes de dados primários sólidas e abrangentes no tempo e no espaço. 

Existem atualmente três iniciativas de mapeamento de cobertura e uso da terra no Brasil. [...] Ainda que 
todos possam ser melhorados e, embora tenham diferenças de abordagem metodológica, legenda e 
resolução, os dados gerados por esses três projetos indicam de forma inequívoca: 

• o Brasil perdeu cobertura florestal e vegetação nativa durante todos os períodos analisados; 

• a área ocupada pela atividade agropecuária cresceu em todos os períodos; 

• houve regeneração em larga escala no Brasil, mas ela ainda representa menos de um terço das áreas 
desmatadas; 

• mais de 90% das áreas desmatadas se convertem em agropecuária. 

Esta é a realidade nua e crua dos dados primários. Eles, decerto, estão sujeitos a muitas análises e 
interpretações. Estas só não podem ir de encontro aos fatos. 

Tasso Azevedo, O GLOBO, 28/02/2018.   

“A expansão da produção agropecuária teria se dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos 
de produtividade.” 

Esse fragmento do texto indica 

A. uma conclusão do autor do texto em “Valor Econômico”. 

B. uma hipótese vista como absurda pelo autor do texto 1. 



 

C. uma informação real presente no texto do jornal “Valor Econômico”. 

D. uma possibilidade desconsiderada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

E. uma opinião veiculada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

 

 

 

QUESTÃO 47 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 
comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

Apesar de bem escrito, o primeiro parágrafo do texto apresenta uma incorreção, segundo a norma padrão. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1718862235


 

Assinale a opção que a apresenta. 

A. O segmento “Para a maioria dela” deveria ser substituído por “Para a maioria delas”. 

B. O segmento “têm sentido diferente” deveria ser substituído por “têm sentidos diferentes”. 

C. O segmento “a falta desses direitos” deveria ser substituído por “a falta desse direito”. 

D. O segmento “É possível existir” deveria ser substituído por “É possível existirem”. 

E. O segmento “devem-se essas prerrogativas” deveria ser substituído por “deve-se essas 
prerrogativas”. 

 

 

 

QUESTÃO 48 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Ler não é natural. Mesmo falar e conversar não são atos naturais, são culturais. Portanto, ninguém nasce 
sabendo falar, conversar, ler ou escrever. Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos que 
precisam ser transmitidos e ensinados. A linguagem articulada não é um fenômeno da natureza, é da cultura. 
Vem do grupo social, ou seja, se ninguém ensinar, não se aprende. 

A frase abaixo que NÃO mostra ligação temática com esse segmento textual da escritora Ana Maria Machado 
é: 

A. transmitir experiências para a geração seguinte é uma necessidade inevitável para a sobrevivência 
humana; 

B. é claro que as famílias ensinaram e ainda ensinam muita coisa, mas outras demandas surgiram e 
houve necessidade de instâncias institucionais nesse processo; 

C. o ambiente da sala de aula influencia no processo de ensino-aprendizagem e na metodologia 
empregada nas aulas; 

D. a educação selecionou e sintetizou, entre tantos saberes acumulados, aquilo que devia ser 
indispensável aos que chegam a este mundo; 

E. a humanidade criou alguns ofícios para garantir que a herança cultural pudesse se propagar por 
meio da transmissão escrita. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/50716967


 

 

 

 

QUESTÃO 49 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Técnico Judiciário - Área Judiciária (TJ CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O fim das penas não é atormentar, perseguir e afligir um ser sensível... Seu fim é apenas impedir que o réu 
cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazerem o mesmo”. 

Se quiséssemos nominalizar todas as ações sublinhadas, deveríamos trocar os verbos por substantivos; nesse 
caso, a substituição inadequada seria: 

A. atormentar um ser sensível / atormentação de um ser sensível; 

B. perseguir um ser sensível / perseguição de um ser sensível; 

C. afligir um ser sensível / aflição de um ser sensível; 

D. impedir que o réu cause novos danos / impedimento de o réu causar novos danos; 

E. dissuadir os outros / dissuasão dos outros. 

 

 

 

QUESTÃO 50 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Os Estatutos do Homem (segmento) 

Artigo VIII 

Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 

não poder dar-se amor a quem se ama 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128834
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/271348833


 

e saber que é a água 

que dá à planta o milagre da flor. 

Thiago de Mello, Os Estatutos do Homem 

Entre as duas partes do texto (versos 1-3 e 4-5) há um problema de construção, que é: 

A. a falta de paralelismo. 

B. a presença de ambiguidade. 

C. a troca indevida entre parônimos. 

D. a independência semântica das duas partes. 

E. o emprego de diferentes tempos verbais. 

 

 

 

QUESTÃO 51 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Registro de Debates (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a frase em que a concordância verbal está realizada corretamente: 

A. Havia acontecido outros acidentes no mesmo local; 

B. Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha; 

C. Vão terminar ocorrendo novos desabamentos; 

D. Acho que no inverno farão dias menos frios; 

E. Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1663054755
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1662575420


 

QUESTÃO 52 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão”. (Boris Casoy) Nessa frase, o 
vocábulo “palavrão”, formado com o sufixo -ão, perdeu o valor de aumentativo, passando a significar 
“palavra chula”. 

A opção abaixo em que esse caso NÃO está representado por nenhum dos termos é: 

A. cartão – homenzarrão – garrafão. 

B. caixão – portão – colherão. 

C. papelão – facão – jarrão. 

D. casarão – panelão – pratão. 

E. pezão – cabeção – fardão. 

 

 

 

QUESTÃO 53 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Analista Administrativo (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto: 

Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos 
indistintamente. Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados. 
Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso. No entanto, apenas os sábios 
conseguem uma felicidade autêntica. Eles são guiados por valores e preocupados em fazer uso da bondade, 
aplicando uma visão mais otimista à vida. 

Se procurarmos agora no dicionário o termo sabedoria, será encontrada uma definição simples: a faculdade 
das pessoas de agir de maneira sensata, prudente ou correta. Sendo assim, a primeira pergunta que vem à 
mente é: a inteligência não nos dá a capacidade de nos movimentarmos no nosso dia a dia da mesma 
maneira? Um QI médio ou alto não nos garante a capacidade de tomar decisões acertadas? 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000163920


 

É claro que sim. Também é claro que quando falamos de inteligência surgem diferentes nuances. Por isso, o 
tipo de personalidade e a maturidade emocional são fatores que influenciam mais concretamente as 
realizações das pessoas. Isso também é verdadeiro em relação à capacidade de investir mais ou menos em 
seu próprio bem-estar e no dos outros. 

Em vista disso, inteligência e sabedoria são dois conceitos interessantes. Assim, poderemos ter uma ideia 
mais precisa e útil do que realmente são. Afinal, se queremos algo, além de ter um alto QI, é necessário 
desenvolver uma sabedoria excepcional e moldar uma personalidade virtuosa. Isso vai um passo além do 
cognitivo e do emocional. 

“A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância.” Sócrates. 

Disponível em https:amentemaravilhosa.com.br/inteligencia-e-sabedoria/ 

“Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos 
indistintamente”. 

Esse segmento do texto mostra que nossa linguagem cotidiana: 

A. falha em determinar especificidades da realidade. 

B. é empregada de diferentes formas em função da situação comunicativa em que se insere. 

C. não possui todos os vocábulos necessários à perfeita comunicação humana. 

D. engloba todo o conhecimento humano, mas não é usada de forma coerente por todos. 

E. não é capaz de mostrar a diferença entre realidades próximas. 

 

 

 

QUESTÃO 54 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Os turistas visitaram o Corcovado, conheceram a floresta da Tijuca, telefonaram para seus parentes na 
Suíca, passearam de bondinho no Pão de Acúcar e tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana”.  

A marca desse segmento textual que faz com que ele não possa ser considerado como narrativo é: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1659117318


 

A. todas as ações são praticadas pelos mesmos personagens. 

B. a inexistência de qualquer conflito entre os personagens. 

C. a ausência de indicações de localização de tempo. 

D. as ações citadas não obedecerem a uma sequência. 

E. a não ocorrência de mudanças de tempos verbais. 

 

 

 

QUESTÃO 55 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Os Estatutos do Homem (segmento) 

Artigo VIII 

Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 

não poder dar-se amor a quem se ama 

e saber que é a água 

que dá à planta o milagre da flor. 

Thiago de Mello, Os Estatutos do Homem 

O texto é formulado impessoalmente; o segmento em que isso fica comprovado é: 

A. fica decretado. 

B. a maior dor sempre foi e será sempre. 

C. a quem se ama. 

D. saber que é a água. 

E. que dá à planta o milagre da flor. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64925469


 

 

 

 

QUESTÃO 56 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - Garoto das Meias Vermelhas (Carlos Heitor Cony) 

Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito. 

Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando alguma coisa. 

Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas meias vermelhas. Um dia, o cercaram e lhe 
perguntaram porque ele só usava meias vermelhas. 

Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou 
em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo mundo ia rir de mim, por 
causa das meias vermelhas. 

Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me 
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho 
era dela." 

"Ora", disseram os garotos, "mas você não está num circo. Por que não tira essas meias vermelhas e as joga 
fora?" 

O menino das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar lacrimoso e explicou: 

"É que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por isso eu continuo usando essas meias 
vermelhas. Quando ela passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar e me 
levará com ela." 

Carlos Heitor Cony, Crônicas (adaptado) 

A frase abaixo, do mesmo autor do texto, que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto 
é: 

A. “Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores...”. 

B. “Muitas almas existem, na Terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi”. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1662870275


 

C. “Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações”. 

D. “Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao 
lar”. 

E. “Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura”. 

 

 

 

QUESTÃO 57 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2  

“Nós conhecemos você tanto quanto você nos conhece.   

E não há nada melhor que isso: confiança.  

O que nos move é você. Seu jeito de ser, o que valoriza.  

Faz sentido pra você, faz sentido pra gente.  

A gente veste a sua camisa”.  

Sobre a estruturação geral do texto 2, a afirmação INADEQUADA é: 

A. os pronomes “Nós” e “você” (linha 1) se referem, respectivamente, à loja e ao cliente potencial; 

B. na linha 2, o pronome “isso” deveria ser substituído por “isto”; 

C. o vocábulo “confiança” mostra a referência do pronome “isso”; 

D. a frase final do texto mostra ambiguidade intencional; 

E. a expressão “a gente” equivale perfeitamente ao pronome “nós”. 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1662687719
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62126859


 

 

QUESTÃO 58 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é 
também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a 
maior eficiência comunicativa. 

O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma: 

A. retificação do pensamento expresso no primeiro período; 

B. explicação necessária de opiniões manifestadas; 

C. limitação do alcance da afirmativa anterior; 

D. oposição a um pensamento já expresso; 

E. informação comprovadora do que é escrito antes. 

 

 

 

QUESTÃO 59 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Assistente Legislativo - 
Especialidade - Técnico em Eletroeletrônica (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a frase em que as duas ocorrências das palavras sublinhadas mostram significados diferentes. 

A. “Saber a arte de agradar não vale tanto como saber agradar sem arte.” 

B. “Antever sucessos é grandioso; antever insucessos mais ainda.” 

C. “Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não haja diversão nos 
negócios.” 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/553883136


 

D. “Se a felicidade não bate à sua porta, construa uma porta.” 

E. “Líderes tornam as coisas possíveis. Líderes excepcionais as tornam inevitáveis.” 

 

 

 

QUESTÃO 60 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA)  | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O jornal A Tarde publicou as duas manchetes esportivas a seguir. 

Bahia cai para o Atlético-MG e acaba com chance de vaga na Libertadores 

Vitória perde para Atlético-PR e se complica na luta contra o rebaixamento 

Sobre essas duas manchetes, assinale a opção que apresenta a afirmativa correta. 

A. A estruturação dos textos se dirige aos “iniciados” no futebol. 

B. A gravidade das derrotas é apresentada como equivalente. 

C. O verbo “cair” pertence à linguagem denotativa. 

D. Uma das siglas representativas de estados está errada. 

E. O jornal mostra parcialidade na informação prestada. 

 

 

 

QUESTÃO 61 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Assistente Securitário - Seguros (BANESTES) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/193702863
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/329810922


 

Reescrevendo as frases abaixo, mantido o sentido original, com a eliminação das formas negativas 
sublinhadas, a forma INADEQUADA da nova frase é: 

A. Nada é mais revolucionário que dinheiro sobrando / Tudo é menos revolucionário que dinheiro 
sobrando; 

B. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas / A única 
certeza do planejamento é que as coisas sempre ocorrem diferente do que foram planejadas; 

C. Tudo o que o dinheiro resolve não é problema / Tudo o que o dinheiro resolve é solução; 

D. Não emprestes a teu irmão com juros / Empresta a teu irmão sem juros; 

E. É raro alguém ouvir aquilo que não quer ouvir / É frequente alguém ouvir aquilo que quer ouvir. 

 

 

 

QUESTÃO 62 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Secretário de Educação do Estado de Pernambuco | Cargo: Língua Portuguesa (SEE PE) | 
Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção que indica a frase em que a forma adverbial “-mente” mostra uma formação diferente das 
demais. 

A. “Você nunca realmente perde até parar de tentar.” 

B. “Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa já.” 

C. “O que você sabe é meramente um ponto de partida. Assim, mova-se.” 

D. “Difícil compreender como no vasto mundo falta espaço precisamente para os pequenos.” 

E. “Só um economista econômico” imagina que um problema de economia é estritamente 
econômico.” 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1476193287
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1017923080


 

QUESTÃO 63 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Cargo: Recenseador (IBGE) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

ANIMAIS, NOSSOS IRMÃOS 

“Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários 
motivos.  

Atualmente, quando se mencionam ‘espécies em extinção’, afloram as várias atividades humanas que as 
provocaram, ou estão provocando. 

Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 

i) a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de uma 
forma ou de outra, rendem expressivos lucros; 

ii) a descuidada aplicação dos chamados ‘defensivos agrícolas’ ou agrotóxicos, desestabilizando 
completamente o ecossistema; 

iii) as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana como os incêndios florestais e 
derramamento de petróleo cru nos mares; 

iv) o desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies 
animais”. (Eurípedes Kuhl) 

“a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de uma 
forma ou de outra, rendem expressivos lucros”. 

O segmento (texto) sublinhado, em relação ao trecho anterior, funciona como sua: 

A. finalidade; 

B. causa; 

C. consequência; 

D. conclusão; 

E. proporção. 

 

 
Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1509732721


 

QUESTÃO 64 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Docente I - Educação Infantil 1º ao 5º 
ano (Pref Angra dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que a criança?” 

A maneira de reescrever essa frase que modifica seu sentido original é:  

A. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, de todos os presentes da natureza para a raça 
humana?” 

B. “Qual é mais doce para o homem, de todos os presentes da natureza para a raça humana, do que 
a criança?” 

C. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, entre todos os presentes da natureza para a 
raça humana?” 

D. “Para a raça humana, de todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que a 
criança?” 

E. “De todos os presentes para a raça humana, dados pela natureza, qual é mais doce para o homem 
do que a criança?” 

 

 

 

QUESTÃO 65 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Fiscal de Serviços Municipais (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Com abordagens diretas ou indiretas, a cultura baiana continua em destaque na “Festa Literária 
Internacional de Paraty”, evento fluminense considerado como um dos principais festivais literários da 
América do Sul. A nova curadora da “Flip 2019”, a publisher e jornalista Fernanda Diamant acaba de anunciar 
o escritor fluminense Euclides da Cunha como o “Autor Homenageado” no evento que começa em 10 de julho, 
no balneário histórico de Paraty”. 

Tribuna da Bahia, 7/11/2018. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/256845612


 

Assinale a opção que indica a palavra que tem processo de formação distinta das demais. 

A. abordagens. 

B. literários. 

C. jornalista. 

D. fluminense. 

E. destaque. 

 

 

 

QUESTÃO 66 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Legislativo Municipal (CM Salvador/BA) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Violência: O Valor da vida 

Kalina Vanderlei Silva / Maciel Henrique Silva, Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2006, 
p. 412 

A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de todas as sociedades sob várias formas. Em geral, 
ao nos referirmos à violência, estamos falando da agressão física. Mas violência é uma categoria com amplos 
significados. Hoje, esse termo denota, além da agressão física, diversos tipos de imposição sobre a vida civil, 
como a repressão política, familiar ou de gênero, ou a censura da fala e do pensamento de determinados 
indivíduos e, ainda, o desgaste causado pelas condições de trabalho e condições econômicas. Dessa forma, 
podemos definir a violência como qualquer relação de força que um indivíduo impõe a outro. 

Consideremos o surgimento das desigualdades econômicas na história: a vida em sociedade sempre foi 
violenta, porque, para sobreviver em ambientes hostis, o ser humano precisou produzir violência em escala 
inédita no reino animal. 

Por outro lado, nas sociedades complexas, a violência deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência e 
passou a ser um instrumento da organização da vida comunitária. Ou seja, foi usada para criar uma 
desigualdade social sem a qual, acreditam alguns teóricos, a sociedade não se desenvolveria nem se 
complexificaria. Essa desigualdade social é o fenômeno em que alguns indivíduos ou grupos desfrutam de 
bens e valores exclusivos e negados à maioria da população de uma sociedade. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/316596965


 

Tal desigualdade aparece em condições históricas específicas, constituindo-se em um tipo de violência 
fundamental para a constituição de civilizações. 

“Dessa forma, podemos definir a violência como qualquer relação de força que um indivíduo impõe a outro”. 
A forma do verbo “impor” que está INCORRETA é: 

Assinale a opção que indica a palavra que tem processo de formação distinta das demais. 

A. impunha; 

B. impusesse; 

C. imponha; 

D. impuser; 

E. impora. 

 

 

 

QUESTÃO 67 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Analista Administrativa (MP RJ) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1485263043


 

 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior”; esse 
segmento do texto 1 apresenta um problema de construção, que é: 

A. a ausência de pontuação; 

B. a ambiguidade; 



 

C. a falta de paralelismo; 

D. a incoerência; 

E. a incorreção gramatical. 

 

 

 

QUESTÃO 68 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assim que toca o sinal indicando o fim das aulas, um grupo de alunos sai correndo das salas. Eles não estão 
com pressa de ir embora, como seria de se esperar após nove horas e meia de atividade escolar, mas para ir 
ao pátio, onde vão ensaiar para a fanfarra ou treinar handebol.  

Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade.  

O segundo parágrafo do texto 4 desempenha um conjunto de papéis; o que é inadequado ao texto é: 

A. mostra a mudança realizada no colégio citado; 

B. justifica a atitude dos alunos, citada no primeiro parágrafo; 

C. indica uma estratégia de renovação no magistério; 

D. mostra uma etapa anterior aos fatos do primeiro parágrafo; 

E. compara dois momentos da vida escolar. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/566351670
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62129759


 

QUESTÃO 69 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ| 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na página inicial de uma prova, entre as instruções gerais, estava escrito:  

“Será eliminado sumariamente do processo seletivo e as suas provas não serão levadas em consideração, o 
candidato que: 

i) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;  

ii) utilizar-se de qualquer material não autorizado;  

iii) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;  

iu) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o indicado para esse fim;  

u) cometer um ato grave de indisciplina”.  

Uma outra forma, mais conveniente, de redigirem-se as duas primeiras linhas do texto acima é: 

A. As provas não serão levadas em consideração e será eliminado sumariamente do processo seletivo, 
o candidato que: 

B. O candidato não terá suas provas levadas em consideração e será sumariamente eliminado do 
processo seletivo o candidato que: 

C. Será eliminado sumariamente do processo seletivo (as suas provas não serão levadas em 
consideração), o candidato que: 

D. Será eliminado sumariamente do processo seletivo o candidato que: 

E. Será eliminado do processo seletivo e as provas não serão levadas em consideração, o candidato 
que: 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62126909


 

QUESTÃO 70 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - O discurso da separação amorosa 

Flávio Gikovate em 16/03/2015 

Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao 
destino do outro. 

Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado está passando. Esse 
interesse raras vezes resulta de uma genuína solidariedade. Decorre, na maioria dos casos, de uma situação 
ambivalente que lembra o mecanismo da gangorra. Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima 
nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro 
vive mal longe de nós e teve prejuízos com a separação. Esse aspecto menos nobre da personalidade 
humana, infelizmente, costuma predominar. 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. 
Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

O emprego da primeira pessoa nesse segmento do texto indica que: 

A. todos os casos de separação são vistos como experiências pessoais. 

B. os casos de separação amorosa são generalizados nos tempos atuais. 

C. a pessoa que se sente abandonada procura conforto nas experiências alheias. 

D. o autor do texto assume o ponto de vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. 

E. a preferência pela primeira pessoa do plural mostra a semelhança entre os parceiros em caso de 
separação. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1663684140


 

QUESTÃO 71 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Assistente Securitário - Seguros (BANESTES) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe a frase: “Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 
Sobre a escritura dessa frase, a observação adequada é: 

A. a conjunção “mas” deveria ser substituída por “e”, já que não há oposição entre as frases; 

B. a forma verbal “faz cometer” deveria ser substituída por “fazem cometer”, pois o sujeito das duas 
frases é o mesmo; 

C. a forma “mais ridículos” deveria ser substituída por “mais ridículas”, pois o adjetivo se refere ao 
substantivo “paixões”; 

D. a frase “os mais ridículos nos faz cometer o amor” deveria ser substituída por “o amor nos faz 
cometer os mais ridículos”, em função de clareza; 

E. o termo “Todas as paixões” deveria ser substituído por “As paixões” já que o termo “todas” é 
perfeitamente dispensável. 

 

 

 

QUESTÃO 72 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na orelha do livro “A Bíblia: uma biografia” (Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed., 2007), aparece o seguinte texto:  

“A principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi apoiar doutrinas e 
crenças particulares [....]. A produção de uma escritura sagrada consistiu antes em atividade contínua, um 
processo que buscava introduzir milhares de pessoas à transcendência”.  

A informação abaixo que NÃO pode ser depreendida da leitura desse texto é: 

A. o termo “no entanto” indica que esse segmento não é a parte inicial do texto; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1476100880


 

B. o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças; 

C. o termo “antes” indica um momento anterior de produção da Bíblia; 

D. o termo “processo” retoma “atividade contínua”; 

E. o verbo “introduzir” se refere a uma nova atividade para as pessoas. 

 

 

 

QUESTÃO 73 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Analista Administrativo (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 

Stephen Hawking, A Mente Que Superou Tudo Em reverência ao gênio que revolucionou o estudo da 
cosmologia, o mundo prestou tributo a Stephen Hawking no dia seguinte a sua morte. O cientista britânico, 
símbolo da superação, teve papel decisivo na divulgação científica e virou um ícone pop. 

(O Globo, 15/3/2018) 

Na estruturação da notícia do texto, o jornal deu principal destaque ao seguinte papel de Stephen Hawking: 

A. possuir uma mente privilegiada. 

B. ter revolucionado o estudo da cosmologia. 

C. ser um símbolo de superação. 

D. ter tido papel decisivo na divulgação científica. 

E. ter virado um ídolo pop. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62126884
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1658630381


 

QUESTÃO 74 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo Especialista Legislativo - 
Informática (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o sufixo -ão, que fazem seus plurais, exata e 
respectivamente, como: 

A. escrivão / vulcão; 

B. cristão / ademão; 

C. anão / corrimão; 

D. chorão / ancião; 

E. cartão / aldeão. 

 

 

 

QUESTÃO 75 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Assistente Legislativo (ALE-RO)| 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Do Casamento  

O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na 
vizinhança. As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura. 
Em certas sociedades primitivas o tempo gasto nas preliminares do casamento – corte, namoro, noivado etc. 
– era abreviado. O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua 
caverna. Com o passar do tempo este método foi sendo abandonado, por pressão dos buffets, das lojas de 
presente e das mulheres, que não admitiam um período pré-conjugal tão curto. O homem precisava 
aproximar-se dela, cheirar seus cabelos, grunhir no seu ouvido, mordiscar a sua orelha e só então, quando 
ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. (fragmento) 

VERÍSSIMO, Luís Fernando, Comédias da Vida Privada. Ed. LPm. 1994.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1652581199


 

Assinale a opção que mostra uma substituição inadequada para a expressão sublinhada.  

A. “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos ...” / sucessivamente. 

B. “...o tempo gasto nas preliminares do casamento...” / pré-matrimonialmente. 

C. “Com o passar do tempo este método foi sendo abandonado,” / cronologicamente. 

D. “...não admitiam um período pré-conjugal tão curto.” / abreviadamente. 

E. “...mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída,” / finalmente. 

 

 

 

QUESTÃO 76 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (RJ) | Cargo: Assistente 
Social (SASDH/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta na 
seguinte alternativa: 

A. de 12h às 20 horas; 

B. Das 12h a 20 horas; 

C. Das 12hs às 20hs; 

D. Das 12h às 20 horas; 

E. De 12hs a 20 horas. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/191084956
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1028562195


 

QUESTÃO 77 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Técnico da Defensoria Pública - 
Motorista (DPE RO) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Pesquisa realizada pela PROTESTE Associação de Consumidores e divulgada dia 23 de agosto, revela que a 
população confia nos genéricos e chega a pedir para os médicos prescrevê-los.  

Mas parte da classe médica ainda tem dúvidas sobre esses remédios por conta do processo de avaliação da 
qualidade e falsificação.  

Para 45% dos médicos que participaram da pesquisa o processo de avaliação e controle de qualidade dos 
genéricos é menos exigente do que o que ocorre com os medicamentos de marca. E 44% deles acreditam que 
esses remédios sofrem mais falsificações”. A forma verbal que mostra um erro de norma culta é: 

A forma verbal que mostra um erro de norma culta é: 

A. confia; 

B. prescrevê-los; 

C. tem; 

D. participaram; 

E. acreditam. 

 

 

 

QUESTÃO 78 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Fiscal de Serviços Municipais (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma cantiga de roda diz o seguinte: 

Eu fui no Tororó 

beber água não achei 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/991066930


 

Achei bela morena 

que noTororó deixei 

Aproveita minha gente 

que uma noite não é nada 

Se não dormir agora 

dormirá de madrugada 

Em relação a essa cantiga, assinale a afirmativa incorreta. 

A. O primeiro verso mostra um erro de regência. 

B. A segunda estrofe tem independência semântica em relação à primeira. 

C. Entre “beber água” e “não achei” há uma oposição. 

D. “Que uma noite não é nada” traz ideia de causa. 

E. O último verso fala de um tempo futuro. 

 

 

 

QUESTÃO 79 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Docente I - Educação Infantil 1º ao 5º 
ano (Pref Angra dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la”. 

A oração sublinhada tem valor de 

A. comparação. 

B. finalidade. 

C. consequência. 

D. conclusão. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/316626375


 

E. explicação. 

 

 

 

QUESTÃO 80 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) | Cargo: Assistente Cuidador Escolar (SMAG Boa 
Vista/RR) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As grandes épocas dizem: a arte. As épocas medíocres dizem: as artes”. 

A alternativa abaixo em que a passagem do singular ao plural NÃO acarreta mudança de sentido é: 

A. o bem / os bens; 

B. a humanidade / as humanidades; 

C. a capital / as capitais; 

D. a féria / as férias; 

E. o vencimento / os vencimentos. 

 

 

 

QUESTÃO 81 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Controladoria (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 – Dados Primários 

Há cerca de 15 anos, um grupo de pesquisadores do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia) preparava um estudo sobre indicadores de sustentabilidade da cidade de Belém e precisava saber 
quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro da região metropolitana. Durante 
três meses, os pesquisadores buscaram o dado junto a órgãos públicos. Protocolo para cá, ofício para lá, o 
máximo que conseguiram foi uma estimativa de que existiam “umas cem praças”. Beto Veríssimo, líder de 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/260797625
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1427599437


 

estudo, reuniu a equipe e propôs; vamos medir nós mesmos. Armados de GPS, trena e suor, em dois meses 
mapearam quase duas mil praças e áreas verdes na capital paraense. 

Lembrei-me desse episódio ao participar do debate recente sobre os dados de cobertura e uso da terra no 
Brasil. 

Em artigo recente no “Valor Econômico”, o autor conclui, após, segundo ele, cruzar várias fontes de dados, 
que entre 1990 e 2016 a área ocupada pela atividade agropecuária no Brasil teria sido reduzida em 4,2 
milhões de hectares, a despeito de 38 milhões de hectares terem sido desmatados no mesmo período. 
Afirma que a regeneração da mata nativa teria alcançado 50 milhões de hectares no período e que, portanto, 
para cada hectare desmatado, 1,3 hectare era recuperado. A expansão da produção agropecuária teria se 
dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos de produtividade. 

O incauto, ao ler tal informação, poderia concluir que a área das matas brasileiras teria aumentado nas 
últimas décadas, e a agropecuária reduzido a área ocupada. Portanto, a expansão da agropecuária não teria 
causado desmatamento e degradação. Ou seja, tudo ótimo, nada a mudar, basta seguirmos no rumo em que 
estamos. 

Nestas horas, é importante voltar às fontes de dados primários sólidas e abrangentes no tempo e no espaço. 

Existem atualmente três iniciativas de mapeamento de cobertura e uso da terra no Brasil. [...] Ainda que 
todos possam ser melhorados e, embora tenham diferenças de abordagem metodológica, legenda e 
resolução, os dados gerados por esses três projetos indicam de forma inequívoca: 

• o Brasil perdeu cobertura florestal e vegetação nativa durante todos os períodos analisados; 
• a área ocupada pela atividade agropecuária cresceu em todos os períodos; 
• houve regeneração em larga escala no Brasil, mas ela ainda representa menos de um terço das áreas 

desmatadas; 
• mais de 90% das áreas desmatadas se convertem em agropecuária. 

Esta é a realidade nua e crua dos dados primários. Eles, decerto, estão sujeitos a muitas análises e 
interpretações. Estas só não podem ir de encontro aos fatos. 

Tasso Azevedo, O GLOBO, 28/02/2018. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro.” 

A forma verbal havia pode ser adequadamente substituída por 

A. podiam haver 

B. devia existir 

C. existia 



 

D. devia haver 

E. eram possível haver 

 

 

 

QUESTÃO 82 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1717892148


 

O próprio autor classifica o seu texto no gênero textual denominado “crônica”; a característica desse gênero 
presente no texto é: 

A. uma narrativa de fatos curiosos; 

B. uma descrição de cenas interessantes; 

C. um comentário de fatos do momento;  

D. uma discussão sobre temas polêmicos; 

E. uma apreciação crítica de um fato passado. 

 

 

 

QUESTÃO 83 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Um caipira, no seu radinho de pilha, sempre ouvia a rádio da capital fazer propaganda de “cachorro-
quente”. Curioso, dizia: “Quando eu for à capital, a primeira coisa que eu vou fazer é experimentar esse tal 
de cachorro-quente”.  

Um dia, lá foi ele para a capital. Logo que desembarca na estação, corre a uma lanchonete e pede:  

- Moço, me dá um desse tal de cachorro-quente? Imediatamente o garçom pega um pãozinho, corta-o ao 
meio e coloca uma salsicha no meio do pão. Envolve-o depois num guardanapo e entrega ao caipira, que 
olhava tudo espantado. Este abre o pão, olha horrorizado aquele negócio ali atravessado e reclama:  

- Ó moço! Mas logo essa parte do cachorro que o senhor foi pôr para mim?...” (Anônimo)  

Palavras que são marcas explícitas de passagem de tempo são: 

A. sempre / quando. 

B. quando / um dia. 

C. um dia / logo que. 

D. logo que / imediatamente. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/59079270


 

E. Imediatamente / aquele negócio. 

 

 

 

QUESTÃO 84 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia  | Cargo: Auditor Fiscal de Tributos 
Estaduais (SEFIN RO) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Há sempre o inesperado  

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado? 

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os 
índios gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável 
figura do último reduto urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que 
cuidasse da correspondência que Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber. 
Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e cartas ou pacotes demoravam semanas para 
ir e vir. 

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da 
pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada. 

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até 
hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a 
cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons 
demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros 
disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível 
hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência. 

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava 
errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação. 

Há sempre o inesperado. 

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017 

Assinale a opção em que o conector sublinhado tem corretamente indicado o seu significado. 

A. “Mas, como os exilados também se comunicam” / modo. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64915781


 

B. “... demoravam semanas para ir e vir” / direção. 

C. “entre os índios gaviões no sul do Pará” / companhia. 

D. “... atrás de urânio e outros metais preciosos” / finalidade. 

E. “... que até hoje permeiam a atividade” / inclusão. 

 

 

 

QUESTÃO 85 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Redação e Revisão (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A frase em que a substituição de um termo anterior pelo pronome pessoal oblíquo sublinhado é feita de 
forma inadequada é: 

A. “O desejo de conquista é cousa realmente muito natural e comum; e, sempre que os homens 
conseguem satisfazê-lo, são louvados.” 

B. “Existem dois objetivos na vida: o primeiro, o de obter o que desejamos; o segundo, o de desfrutá-
lo.” 

C. “Moral é o que te fez sentir bem depois de tê-lo feito.” 

D. “A caridade é o único tesouro que se aumenta, ao dividi-lo.” 

E. “A virtude é como o percevejo, Para que exale seu odor é preciso esmagá-lo.” 

 

 

 

QUESTÃO 86 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/49968086
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/64797997


 

“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos caminhoneiros, / concluídas as investigações, por 
exemplo, da ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se beneficiar do barateamento do 
combustível.”  

As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma adequada ao contexto, em lugar das barras 
inclinadas, são, respectivamente, 

A. depois de / quando. 

B. após / já que. 

C. assim que / caso. 

D. apesar de / visto que. 

E. caso / dado que. 

 

 

 

QUESTÃO 87 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O jornal O Globo, de 15/2/2019, publicou o seguinte texto:  

“Sem equipamentos, previsão de tempo no Rio é falha. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) mostram que o Rio tem apenas sete estações meteorológicas na capital, insuficientes para prever 
ou monitorar com precisão o volume de chuvas. Pelo padrão internacional, seriam necessárias 84 no 
município. Falta de pessoal também é problema”.  

Sendo um texto informativo, o texto apresenta a seguinte falha: 

A. mostra dois problemas sem dar detalhes; 

B. deixa de indicar o problema mais grave; 

C. não indica a razão de a previsão ser falha; 

D. anexa uma frase final não previsível no título; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093711


 

E. confusão semântica entre Rio, capital e município 

 

 

 

QUESTÃO 88 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo: Analista Técnico - Estatística (MPE BA) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

TEXTO 1 - CHINA 

Estou há pouco mais de dois anos morando na China, leitor, e devo dizer que a minha admiração pelos 
chineses só tem feito crescer. É um país que tem coesão e rumo, como notou o meu colega de coluna neste 
jornal Cristovam Buarque, que passou recentemente por aqui. 

Coesão e rumo. Exatamente o que falta ao nosso querido país. E mais o seguinte: uma noção completamente 
diferente do tempo. Trata-se de uma civilização milenar, com mentalidade correspondente. Os temas são 
sempre tratados com uma noção de estratégia e visão de longo prazo. E paciência. A paciência que, como 
disse Franz Kafka, é uma segunda coragem. 

Nada de curto praxismo, do imediatismo típico do Ocidente, que têm sido tão destrutivos e desagregadores. 

Esse traço do chinês é até muito conhecido no resto do mundo. Há uma famosa observação do primeiro-
ministro Chou En-Lai, muito citada, que traduz essa noção singular do tempo. Em certa ocasião, no início dos 
anos 1970, um jornalista estrangeiro lançou a pergunta: “Qual é afinal, primeiro-ministro, a sua avaliação da 
Revolução Francesa?” Chou En-Lai respondeu: “É cedo para dizer”. 

Recentemente, li aqui na China que essa célebre resposta foi um simples mal-entendido. Com os percalços 
da interpretação, Chou En-Lai entendeu, na verdade, que a pergunta se referia à revolta estudantil francesa 
de 1968! Pronto. Criou-se a lenda. 

Pena que tenha sido um mal-entendido. Seja como for, é indubitável que para os chineses o tempo tem outra 
dimensão. Para uma civilização de quatro mil anos ou mais, uma década tem sabor de 15 minutos. (O Globo, 
15/9/2017) 

Há vários momentos do texto 1 em que se juntam termos de valor substantivo e valor adjetivo; o par abaixo 
em que NÃO ocorre mudança de significado em caso de troca de posição é: 

A. certa ocasião; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62123109


 

B. jornalista estrangeiro; 

C. revolta estudantil; 

D. simples mal-entendido; 

E. observação famosa. 

 

 

 

QUESTÃO 89 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma reportagem que abordava a delinquência juvenil trazia a seguinte frase: “A maioria desses jovens vivem 
à custa dos pais”.  

A palavra custa traz sentido diferente de custas no plural, empregada na linguagem jurídica; o exemplo 
abaixo em que a possível mudança de sentido NÃO ocorre com a passagem do singular para o plural é: 

A. ferro / ferros; 

B. féria / férias; 

C. cobre / cobres; 

D. humanidade / humanidades; 

E. motivo / motivos. 

 

 

 

QUESTÃO 90 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Fiscal de Posturas (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1716217711
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62123040


 

Texto 1 – Mandamentos do consumismo I  

A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais – e força-nos a ser mais 
consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos 
geneticamente modificados pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor 
importância, se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre os 
consumidores. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, engorda e 
cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens exultantes sugere que, no líquido borbulhante, encontra-
se o elixir da suprema felicidade.  

A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos 
sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina 
meu confrade Tomás de Aquino (1225-1274) que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e 
dos quais derivam inúmeros males.  

A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o ego, como o feliz proprietário de um carro de linhas 
arrojadas ou um portador de cartão de crédito que funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do 
desejo. A inveja faz as crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o 
nipônico quebrando o televisor por não ter adquirido algo de melhor qualidade. A preguiça está a um passo 
dessas sandálias que convidam a um passeio de lancha ou abrem as portas da fama com direito a uma 
confortável casa com piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. 
A gula, nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches 
piramidais. A luxúria, na associação entre a mercadoria e as fantasias eróticas: a cerveja espumante 
identificada com mulheres que exibem seus corpos em reduzidos biquínis.  

(Frei Betto, 08/05/2011) 

Entre os pares de palavras abaixo, retiradas do texto 1, aquelas que são formadas por processos de formação 
diferentes são: 

A. publicidade / consumidores; 

B. desejo / inveja; 

C. avareza / poupança; 

D. descalcificar / inúmeros; 

E. preguiça / passeio. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/2345690582


 

QUESTÃO 91 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Técnico Tributário (SEFIN 
RO) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I. 

Ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma no terrível senhor 
Volante, modelo de arrogância e violência. Protagonizada pelo personagem Pateta, a cena do desenho 
clássico da Disney (1950) ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam 
toda sorte de frustrações. São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como 
piscas ou setas) nas conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção 
por isso –, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de 
pedestres e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos. 

Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial 
para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson 
Lombardo, especialista em segurança no trânsito, a direção defensiva passa por uma série de 
comportamentos ligados à inteligência emocional e ao raciocínio lógico. “É preciso avaliar o risco, analisar as 
possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva, não fazer ultrapassagens 
perigosas”, ensina. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: bom senso e 
respeito às normas. 

Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente não apenas do 
condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Assim como o motorista tem de 
respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre 
precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não 
devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança 
obrigatórios, como o capacete. 

Lombardo lembra que as pessoas costumam transferir muitos de seus comportamentos para o trânsito. “O 
carro não é uma extensão do corpo”, adverte. “O motorista deve seguir as regras e respeitar o próximo, 
demonstrando gentileza e educação.” 

Adaptado de Gazeta do Povo.com.br. Curitiba, 22/08/2009. 

Assinale a opção que apresenta o segmento em que a conjunção ou tem valor alternativo, e não valor aditivo. 

A. “reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva”. 

B. “e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos”. 



 

C. “... ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias”. 

D. “conhecidas como piscas ou setas”. 

E. “... para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências”. 

 

 

 

QUESTÃO 92 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Analista Administrativa (MP RJ) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/51125338


 

“Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da 
concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de 
políticas de controle ao crescimento desordenado das cidades”. 

Nesse primeiro período do texto 1, o termo que se liga sintaticamente a um termo anterior, de forma 
diferente dos demais, é: 

A. concentração de renda; 

B. espaço das cidades; 

C. falta de planejamento; 

D. promoção de políticas; 

E. crescimento das cidades. 

 

 

 

QUESTÃO 93 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na escritura de textos é importante observar a possibilidade de ambiguidade na mensagem. Nas frases 
abaixo, as palavras sublinhadas, em função da posição em que estão, criam duplo sentido, exceto em: 

A. Pagar as contas de luz já custa mais barato. 

B. Brasil recusa menos imigrantes da Venezuela. 

C. Procuro divertir-me também com coleções de figurinhas. 

D. A criação da empresa agradou a todos. 

E. Recebeu do Tribunal a comunicação do débito. 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/566207106
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/65005611


 

QUESTÃO 94 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Legislativo Municipal (CM Salvador/BA) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A palavra abaixo que NÃO segue o mesmo processo de formação que as demais é: 

A. agressão; 

B. imposição; 

C. repressão; 

D. familiar; 

E. desgaste. 

 

 

 

QUESTÃO 95 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/263691392


 

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

TEXTO 2 

Na coluna desta semana, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva comenta o caso de processos sendo 
movidos por policiais do Espírito Santo contra o jornal A Gazeta. 

No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria, mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia. O professor também comenta a relação 
conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil.  

 

A relação de semelhança entre o texto 1 e o texto 2 está em ambos 



 

A. abordarem o problema da liberdade de expressão. 

B. criticarem influências externas sobre o trabalho dos jornalistas. 

C. mostrarem relações conturbadas entre os jornais e o Poder Judiciário. 

D. explorarem temas ligados à atividade jornalística. 

E. denunciarem falhas na atividade da imprensa. 

 

 

 

QUESTÃO 96 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo a segunda ocorrência do vocábulo 
por um pronome demonstrativo; a frase abaixo em que isso foi feito de forma adequada é: 

A. Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território e aquele, pequeno; 

B. Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando; 

C. Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em minhas mãos, é mais justo; 

D. Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos; 

E. O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou mais gente. 

 

 

 

QUESTÃO 97 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1983572560
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/554355503


 

Uma editora acaba de lançar o livro “Os Meninos da Caverna”, que conta a dramática história do resgate de 
um time de futebol juvenil que ficou dezoito dias preso em uma caverna na Tailândia. 

A capa do livro traz o seguinte texto:  

“O passeio de um sábado à tarde que durou dezoito dias preocupou o mundo e mobilizou mil pessoas em 
um resgate quase impossível na Tailândia”. 

O problema estrutural desse pequeno texto da capa é: 

A. a má seleção vocabular do termo “passeio”; 

B. a possível ambiguidade do termo “na Tailândia”; 

C. a inclusão de exageros evidentes para atrair o leitor; 

D. a presença de várias formas verbais com o mesmo sujeito; 

E. a ausência de vírgula após “mil pessoas”. 

 

 

 

QUESTÃO 98 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Nas opções a seguir, a primeira oração foi reescrita de modo a dar-se a ela um caráter genérico, com a 
utilização da partícula se. Assinale a opção em que isso foi feito de forma gramaticalmente incorreta. 

A. Todo mundo viu a morte de perto. / Viu-se a morte de perto. 

B. As pessoas reclamam de tudo. / Reclama-se de tudo. 

C. Muita gente pensa o contrário de todos. / Pensa-se o contrário de todos. 

D. Muitas pessoas não respeitam os horários. / Desrespeitam-se os horários. 

E. Todos cometem as mesmas falhas. / Comete-se as mesmas falhas. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62126995


 

 

 

 

QUESTÃO 99 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres. (....) Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados”. É 
assim que a pequena notável enxerga o horizonte e – por meio das novas tecnologias – pôde fazer ecoar sua 
voz. Educação é um ato político, e se é na sociedade (seja física ou digital) o nascedouro de faíscas de 
perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário. 

 Empoderamento educacional, Ivan Aguirra  

O título dado ao texto de onde foi retirado o segmento (texto 5) inclui a palavra empoderamento; no caso 
do texto, esse termo significa: 

A. a importância da educação em geral; 

B. o poder político do ato de educar; 

C. o valor advindo da educação para mulheres no Paquistão; 

D. a importância do direito à fala numa sociedade machista; 

E. a força trazida pelas novas tecnologias na educação. 

 

 

 

QUESTÃO 100 – 50% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O astrônomo que descobriu o cometa de Halley se chamava Halley. O médico que descobriu a doença de 
Chagas se chamava Chagas. O cientista que descobriu o complexo de Golgi se chamava Golgi. Puxa vida, são 
essas coincidências que me fazem acreditar em Deus. (Eugênio Mohallem) 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/329670413
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62129827


 

 

Esse pensamento apresenta um problema de raciocínio que é o de: 

A. trocar o geral pelo particular; 

B. inverter a ordem dos fatos; 

C. confundir causa e consequência; 

D. misturar condição e ação; 

E. tirar conclusão de premissas falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62129698
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 16% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo:  Analista Técnico - Letras Vernáculas (MPE 
BA) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No período “O Governo optou por transformar o Carnaval em um evento privado”, a oração reduzida 
sublinhada pode ser reescrita em forma de oração desenvolvida adequada ao sentido global do texto, do 
seguinte modo: 

A. Por que transformasse o Carnaval em evento privado; 

B. Pela transformação do Carnaval em um evento privado; 

C. Para que se transformasse o Carnaval em evento privado; 

D. Por transformarem o Carnaval em evento privado; 

E. Por que transforme o Carnaval em evento privado. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige do candidato, aparentemente, "APENAS" a transformação de uma oração reduzida para a 
desenvolvida. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados: 

1 - Identificar o TIPO de oração: no caso, há uma ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA OBJETIVA 
INDIRETA REDUZIDA DE INFINITIVO. 

2 - Por se tratar de orações preposicionadas, deve-se tomar cuidado com a REGÊNCIA do verbo presente na 
oração principal, ou seja, OPTAR, que pede a preposição POR. 

3 - Tomar muito cuidado com a correlação entre os TEMPOS verbais. 

 

A. Por que transformasse o Carnaval em evento privado; 

CERTO 

Tanto a preposição POR quanto o verbo TRANSFORMASSE foram empregados corretamente.  



 

Aproveito e chamo a sua atenção para a grafia do "por que" empregado na frase.  

Às vezes, aprendemos "macetes" que são necessários no INÍCIO do estudo. Como essa é uma matéria 
avançada, consigo te explicar o porquê de tantos porquês, rs. 

Nesse caso, o "por que" é separado pois são duas palavras completamente distintas. O "por" é uma 
preposição exigida pelo verbo transitivo indireto "optar".  

Já o "que" é uma conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva. 

Então, nada de "macetes" agora. Tente entender a lógica da oração. 

 

B. Para que se transformasse o Carnaval em evento privado; 

ERRADO 

Esse é o tipo de questão que você realmente acha que pode ser o gabarito. E realmente poderia SE a questão 
não exigisse uma ORAÇÃO DESENVOLVIDA. 

A expressão "Pela transformação do Carnaval em um evento privado" é um simples OBJETO INDIRETO, não 
há nenhum VERBO, portanto não há ORAÇÃO. 

 

C. Por transformarem o Carnaval em evento privado; 

ERRADO 

Aparentemente parece que está tudo certo, mas não. Veja: 

"O Governo optou para que se transformasse o Carnaval em evento privado" 

Cuidado com duas coisas: 

1 - Regência verbal: o verbo OPTAR pede a preposição POR. 

2 - Mudança de voz verbal: nem sempre mudar a voz significa alteração de sentido, mas nesse caso existe 
sim já que a questão fala "adequada ao sentido global do texto" 

Na frase original "O Governo optar por transformar o Carnanal", o termo agente do TRANSFORMAR é o 
GOVERNO. Já o termo PACIENTE é o CARNAVAL. 

Já na frase proposta pela alternativa "O Governo optou para que se transformasse o Carnaval em evento 
privado", não há termo agente explícito uma vez que, na voz passiva sintética, é incomum a presença de 
agente da passiva. 



 

- Mas, professor, você não viajou um pouquinho? 

Sim! Mas foi necessário CASO você também tenha pensado nisso. Obviamente que, se você percebeu o erro 
de regência, já é suficiente para marcar como ERRADO. 

 

D. Por transformarem o Carnaval em evento privado; 

ERRADO 

Há dois erros: 

1 - Não houve o desenvolvimento da oração. Ou seja, ainda há oração reduzida de infinitivo. 

Não se deixe enganar pelo simples fato de o verbo ser passado para o plural. Lembre-se de que há 
INFINITIVOS PESSOAIS e IMPESSOAIS. 

Além disso, uma oração subordinada substantiva desenvolvida deve apresentar CONJUNÇÃO INTEGRANTE, 
o que não há em "Por transformarem o Carnaval em evento privado".  

2 - Houve mudança de sentido, já que agora o sujeito passa a ser INDETERMINADO.  

Antes, o Governo (pelo contexto) iria transformar. Agora, já que o verbo está na terceira pessoa do plural e 
SEM referência no texto, não se sabe quem é o termo agente (sujeito) da oração. Por isso, há alteração na 
semântica da frase. 

 

E. Por que transforme o Carnaval em evento privado. 

ERRADO 

Para se manter a coerência do texto, deve haver a correta correlação verbal. Nesse caso, as ações são 
pretéritas (passadas), por isso o correto é: 

"O Governo optou por que transformasse o Carnaval". 

Então, como a banca sugeriu "Por que transforme o Carnaval em evento privado", há erro na conjugação do 
tempo verbal levando em conta o sentido. 

 



 

QUESTÃO 2 – 18% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. A moça era linda e muito alegre e, como o rei era 
viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê, a linda princesa perdeu a alegria, 
passando a ser uma moça solitária e tristonha.  

(A Princesa Triste – Anônimo)  

Uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial a partir do qual todos os outros fatos se sucedem; o fato 
narrativo inicial desse segmento narrativo é:  

A. “Era uma vez um rei muito rico”.  

B. “[O rei] só tinha uma filha”. 

C. “A moça era linda e muito alegre”.  

D. “...a linda princesa perdeu a alegria” 

E. “...passando a ser uma moça solitária e tristonha”.  

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige que o candidato reconheça, no breve trecho, qual é o fato da narrativa a partir do qual a 
história se desencadeia. 

A. “Era uma vez um rei muito rico”.  

ERRADO 

Ao se ler o segmento, percebe-se que a riqueza do rei não é o foco da história. Em nenhum outro momento 
se faz alusão às posses do soberano. 

 

B. “[O rei] só tinha uma filha”. 

ERRADO 

É verdade que a história vai se desenrolar ao redor da princesa. Contudo, a alternativa faz parecer que o 



 

foco principal será dado ao fato de o rei não possuir mais que uma única herdeira. 

 

C. “A moça era linda e muito alegre”.  

ERRADO 

Essa alternativa é maldosa: a alegria da moça é sua característica mais importante, pelo menos em relação 
ao enredo. Só que o fato principal não é que ela era alegre, mas que acabou perdendo a alegria. 

 

D. “...a linda princesa perdeu a alegria” 

CERTO 
Essa oração anuncia o fato mais importante da introdução da história: é a partir desse ocorrido que toda a 
trama vai se suceder. 
 
Este é o conflito do conto: a perda da alegria da princesa. 
 

E. “...passando a ser uma moça solitária e tristonha”.  

ERRADO 

Esse segmento verdadeiramente trata do conflito principal do conto. No entanto, esse fato foi anunciado 
na oração imediatamente anterior. 
 

QUESTÃO 3 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As vantagens de minha invenção sobre todos os outros instrumentos que têm o mesmo propósito, são o 
corte rápido e preciso, assim como a facilidade com que pode ser feito -, uma criança pode usá-lo sem 
dificuldade e sem correr riscos; o cortador curvo pode ser removido caso precise ser substituído, o que torna 
possível reaproveitar as outras partes do instrumento, e evita gastos. O furador também faz um orifício na 
lata sem que o líquido espirre, como ocorre nos instrumentos em que o orifício é feito com um golpe. (Henry 
Petroski, A evolução das coisas úteis).  

O texto acima:  



 

A. exemplifica um texto de publicidade e não de propaganda, pois trabalha no campo ideológico e 
não no comercial. 

B. valoriza indiretamente o mundo capitalista. 

C. não tem seu anunciante identificado. 

D. mistura uma mensagem linguística com uma mensagem imagística. 

E. dirige sua mensagem para um público-alvo identificado como o alto empresariado. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Nessa questão, o candidato deve interpretar um breve trecho descritivo e assinalar a correta afirmação 
sobre suas estruturas linguísticas. 

A. exemplifica um texto de publicidade e não de propaganda, pois trabalha no campo ideológico e 
não no comercial. 

ERRADO 
A questão fez inverter o foco de cada um. Os textos de publicidade têm cunho comercial, enquanto os de 
propaganda atuam no sentido de convencer os receptores a atuar de determinada maneira, seja em um 
contexto de comércio ou não - como propaganda política ou religiosa. 
 

B. valoriza indiretamente o mundo capitalista.  

CERTO 

Ao anunciar um produto e diferenciá-lo dos concorrentes, o texto instiga o consumo e, portanto, acaba por 
valorizar práticas capitalistas. 

 

C. não tem seu anunciante identificado. 

ERRADO 

O anunciante é indicado ao final do texto, entre parênteses: Henry Petroski. 

 
D. mistura uma mensagem linguística com uma mensagem imagística.  

Não há imagem atrelada ao texto, o anúncio é puramente textual. 

 



 

E. dirige sua mensagem para um público-alvo identificado como o alto empresariado. 

ERRADO 

Não há marcas identificadoras do público-alvo do produto. No entanto, depreende-se de seu uso que ele é 
voltado para o ambiente doméstico, podendo inclusive ser usado por crianças. 

 

QUESTÃO 4 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Redação e Revisão (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A frase abaixo em que os dois vocábulos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical é:  

A. “Com o bom sou bom, mas mesmo com quem não é bom, sou bom, pois boa é a virtude.” 

B. “Mais vale um cachorro amigo que um amigo cachorro.” 

C. “O muito torna-se pouco quando se deseja um pouco mais.” 

D. “Conheceríamos muito melhor muitas coisas se não quiséssemos identificá-las 
com melhor precisão.”  

E. “O mal menor é aquele que te faz menos mal.”  

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão trata-se de reconhecer e distinguir a classe de palavras, entendendo que dependendo de um 
contexto um termo pode exercer funções diferentes. 

A. “Com o bom sou bom, mas mesmo com quem não é bom, sou bom, pois boa é a virtude.” 

ERRADO 

O primeiro termo exerce a função de substantivo, enquanto o segundo é um adjetivo. 

 

B. “Mais vale um cachorro amigo que um amigo cachorro.” 

ERRADO 



 

O primeiro termo é um substantivo, e o segundo termo funciona como um adjetivo. 

 

C. “O muito torna-se pouco quando se deseja um pouco mais.” 

ERRADO  

O primeiro termo exerce função de adjetivo,  enquanto o segundo termo é classificado como pronome 
indefinido. 

 

D. “Conheceríamos muito melhor muitas coisas se não quiséssemos identificá-las 
com melhor precisão.”  

ERRADO 

O primeiro termo mencionado é um advérbio, enquanto o segundo termo é um adjetivo. 

 

E. “O mal menor é aquele que te faz menos mal.”  

CERTO  

Ambos os termos são classificados como substantivos. 

 

QUESTÃO 5 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo: Analista Técnico - Estatística (MPE BA) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe a charge a seguir. 



 

 

Nessa charge a resposta da menina: 

A. demonstra não haver entendido a fala do outro personagem; 

B. critica a baixa qualidade do estudo de língua portuguesa; 

C. indica pouco conhecimento de figuras de linguagem; 

D. ironiza a situação do Poder Legislativo no Brasil; 

E. mostra a distância cultural entre os personagens. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Nessa questão não só é exigido o conhecimento acerca das FIGURAS DE LINGUAGEM, como também 
interpretação e compreensão de textos. 

Aliás, temos aqui uma QUESTÃO POLÊMICA dentre os concurseiros. Como se sabe, a FGV é, em regra, uma 
banca muito temida e complexa no quesito Lingua Portuguesa. 



 

Para uns, o gabarito correto não é o assinalado pela banca; para outros, a questão não tem resposta em 
nenhuma das alternativas, de modo que deveria ter sido anulada.  

Por isso, devemos ter em mente que no mundo dos concursos, sempre podem surgir momentos em que se 
discorde da banca, mas a solução é sair sempre pela resposta "menos errada". 

A. demonstra não haver entendido a fala do outro personagem; 

CERTO 

Quando o primeiro personagem diz "O que é isso?", ele não espera uma resposta (pergunta retórica); é 
como se fosse uma exclamação, que demonstra sua indignação com a notícia que ele vê no jornal. 

Apesar disso, a menina pensa que ele esperava a resposta para aquela pergunta, a que ela responde 
prontamente: "Pleonasmo!". 

OBSERVAÇÃO! 

Essa alternativa foi considerada errada por muitos alunos e professores, ao argumento de que a menina 
entendeu, sim, a fala do outro personagem.  

Quando diz "O político roubou", a menina associa a ideia de que se é político, então necessariamente rouba 
e, portanto, seria pleonasmo (repetição de palavras/ideias) colocar a palavra "roubou" depois de político. 

No entanto, como esta foi a alternativa "menos errada", bem como não houve anulação da questão pela 
banca, devemos seguir a primeira linha de raciocínio. 

 

B. critica a baixa qualidade do estudo de língua portuguesa; 

ERRADO 

Ao contrário, ao responder "pleonasmo", a menina demonstra conhecimentos (de qualidade) sobre língua 
portuguesa. 

Isso porque, ao verificar a suposta ocorrência da figura de linguagem na fala do outro personagem, ela 
imediatamente a respondeu "Pleonasmo!", com um semblante de orgulho no rosto (como se estivesse 
respondendo uma pergunta na escola) e uma mochila nas costas (o que, implicitamente, indica que é uma 
estudante). 

 

C. indica pouco conhecimento de figuras de linguagem; 

ERRADO  



 

Ao contrário, ao responder "pleonasmo", a menina demonstra conhecimentos (de qualidade) sobre lingua 
portuguesa. 

Isso se confirma porque a resposta dela foi correta. 

PLEONASMO é a figura de linguagem que ocorre quando há uma repetição desnecessária de expressões 
numa mesma construção. O pleonasmo pode se dar com: 

Repetição de palavras: Sonhei um sonho bonito. 

Repetição de ideias, usando palavras distintas, mas com mesmo valor semântico (pleonasmo grosseiro): 
Descer para baixo; Subir para cima. 

OBS. Existe também a ocorrência do pleonasmo literário, seja por repetição de palavras, seja de ideias. Nesse 
caso, o uso é intencional, como um recurso estilístico e, portanto, aceitável. Ex.: 

"E rir meu riso e derramar meu pranto." 

 

D. ironiza a situação do Poder Legislativo no Brasil;  

ERRADO 

Muito cuidado com essa alternativa! Políticos não é sinônimo de Poder Legislativo. Como não há qualquer 
elemento na charge que indique de que políticos o personagem fala, não se pode afirmar que sejam 
membros do Poder Legislativo. Podem ser do Legislativo (Vereador, Deputado, Senador) ou do Executivo 
(Prefeito, Governador, Presidente, Ministros, Secretários). 

Nesse sentido, pode-se conceituar IRONIA como a figura de linguagem que ocorre quando se diz o contrário 
do que se pretende expressar, o que produz um efeito crítico ou humorístico.  

Ex.:Tão rápido quanto uma tartaruga. 

(!) Na charge, a menina diz exatamente o que ela quis expressar, embora toda a produção da charge tenha, 
no fundo, um conteúdo crítico e humorístico. 

A título de complementação, no SARCASMO ocorre o mesmo que na ironia, mas com um intuito malicioso, 
apelativo, ácido, de provocação com o interlocutor.  

Ex.: Se toda manhã você se acha feio, experimente acordar ao meio dia. 

 

E. mostra a distância cultural entre os personagens. 



 

ERRADO 

Não há elementos na charge que demonstrem um abismo cultural entre os personagens. 

Para assinalar essa alternativa, seriam necessários mais elementos na charge que deixassem claro o 
conteúdo cultural (ex. vestimenta, opiniões, características físicas, etc.) 

 

QUESTÃO 6 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 
comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

Considerando o texto como um todo, assinale a opção que apresenta a função dos dois primeiros parágrafos. 

A. Estabelecer o sentido de “liberdade” para a autora do texto. 



 

B. Introduzir o tema das mudanças inevitáveis de uma sociedade. 

C. Criticar a falta de conhecimento histórico das gerações atuais. 

D. Demonstrar que nem todas as mudanças históricas são fáceis. 

E. Valorizar a disposição de luta de alguns cidadãos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

Trata-se de uma questão de Interpretação e Compreensão textual. A questão pediu a alternativa correta, 
fazendo a análise entre alternativas propostas, observa-se que: 

No terceiro parágrafo tem a ideia principal,  introduzida anteriormente pelo 1° e 2° parágrafo: "É 
fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis."  

Portanto, os parágrafos anteriores tiveram a função de introduzir o tema das mudanças inevitáveis de uma 
sociedade. 

 

QUESTÃO 7 – 23% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Informática (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões (votando 
simplesmente sim ou não) sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos quais se acrescentam 
alguns tópicos especiais dos cantões e das comunas”. 

O termo entre parênteses – votando simplesmente sim ou não – indica: 

A. explicação; 

B. retificação; 

C. conclusão; 

D. meio; 



 

E. finalidade. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D. 

Questão que trata de interpretação textual e de significado de trechos por meio da análise do contexto. 

Importante ressaltar que a questão pede o significado apenas do termo entre parênteses. Perceba que, no 
trecho, esse termo mostra o modo, a maneira como os cidadãos dão suas opiniões. 

“Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões (votando 
simplesmente sim ou não) sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos quais se acrescentam 
alguns tópicos especiais dos cantões e das comunas”. 

Pergunte-se “como os cidadãos dão suas opiniões? “ A resposta é “votando simplesmente sim ou não”. 
Assim, nota-se que, por meio de uma simples votação, os cidadãos suíços evidenciam suas opiniões. 

Outro modo de observar o trecho seria: 

"Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões por meio de 
/ através de votações sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos quais se acrescentam alguns 
tópicos especiais dos cantões e das comunas”. 

Dessa forma, conclui-se que o termo entre parênteses - votando simplesmente sim ou não - indica a maneira, 
o modo, o meio como os cidadãos expunham suas opiniões. 

 

QUESTÃO 8 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

(Brasil Escola) 

Assinale a opção que indica os termos que, nesse segmento do texto, desempenham a mesma função 
sintática. 

A. de conservação / do meio ambiente 



 

B. de que o planeta precisa urgentemente / de nossos cuidados 

C. de conservação / de nossos cuidados 

D. de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados / do meio ambiente 

E. de conservação / de que o planeta precisa 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Esta questão trata da análise sintática dos termos da oração. O aluno deverá identificar a estrutura básica 
sujeito + verbo + predicado, bem como a presença de termos acessórios: como os adjuntos nominais, 
adjuntos adverbiais, complementos nominais e aposto . 

A. de conservação / do meio ambiente 

ERRADO 

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

• "de conservação" é adjunto adverbial de assunto (é agregada a ideia de assunto ao verbo); 

• "do meio ambiente" é complemento nominal de "conservação". Observe que "conservação" necessita de 
um complemento para ter algum sentido ("conservação de quê?").   

 

B. de que o planeta precisa urgentemente / de nossos cuidados 

ERRADO 

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

• "de que o planeta precisa urgentemente" exerce a função de complemento nominal de "consciência", 
sendo classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Observe que 
"consciência" necessita de um complemento para ter algum sentido ("consciência de quê?").   

• "de nossos cuidados" é objeto indireto do verbo precisar (Quem precisa, precisa de algo). 

 

C. de conservação / de nossos cuidados 



 

ERRADO 

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

• "de conservação" é adjunto adverbial de assunto (é agregada a ideia de assunto ao verbo); 

• "de nossos cuidados" é objeto indireto do verbo precisar (Quem precisa, precisa de algo). 

 

D. de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados / do meio ambiente 

CERTO 

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

 

• "do meio ambiente" é complemento nominal de "conservação". Observe que "conservação" necessita de 
um complemento para ter algum sentido ("conservação de quê?"); 

 

• "de que o planeta precisa urgentemente" exerce a função de complemento nominal de "consciência", 
sendo classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Observe que 
"consciência" necessita de um complemento para ter algum sentido ("consciência de quê?").   

 

E. de conservação / de que o planeta precisa 

ERRADO 

“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o 
planeta precisa urgentemente de nossos cuidados.” 

• "de conservação" é adjunto adverbial de assunto (é agregada a ideia de assunto ao verbo); 

• "de que o planeta precisa" exerce a função de complemento nominal de "consciência", sendo classificada 
como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Observe que "consciência" necessita de 
um complemento para ter algum sentido ("consciência de quê?").    

 



 

QUESTÃO 9 – 25% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Indique a quantidade de frases, dentre as apresentadas abaixo, que se apoiam em intertextualidade, ou seja, 
no diálogo com outros textos. 

I – “Dize-me com quem andas e te direi quem és na presença do meu advogado”. (Planeta Diário) 

II – “No futebol brasileiro você não tem que matar um leão por dia. Tem que matar todos os leões da floresta 
por dia”. (Telê Santana) 

III – “Para meio entendedor, uma palavra basta”. (Eduardo Suplicy) 

IV – “Pode-se enganar todo mundo o tempo todo, se a campanha estiver certa e a verba for suficiente”. 
(Joseph E. Levine) 

V – “A morte é o clube mais aberto do mundo”. (Otto Lara Resende) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D. 

A questão exige conhecimento sobre intertextualidade.  

Nesse caso, intertextualidade é quando ocorre de um texto ou uma fala abordar algum outro texto já 
existente. Esse texto/fala produzido pega algum trecho de um outro texto. Pode ser em formato de 
paráfrase, paródia, epígrafe, citação. 

Acredito que a questão traz uma dificuldade maior por ser uma prova de professor. Nesse caso, o 
examinador pode achar necessário que o candidato a professor tenha o conhecimento de certos ditados 
populares e de certas obras literárias que possivelmente serão utilizadas na sua atuação profissional. 



 

Analisando cada uma das assertivas, temos que: 

ASSERTIVA I. 

CERTO. 

Esse trecho é um ditado popular, ou seja, comumente usado e conhecido pelas pessoas. Nesse caso, o 
"Planeta Diário" pegou essa frase já conhecida e utilizada, para usar no seu próprio texto.  

"dize-me com quem andas e te direi quem és" é uma expressão que significa dizer que podemos saber as 
qualidades de uma pessoa a partir das pessoas com quem ela anda. Ou seja, diz que você possui 
características semelhantes com as pessoas que você anda. Assim, se você disser com quem você anda, pode-
se inferir, a partir das qualidades dessas pessoas, a suas qualidades também.  

ASSERTIVA II. 

CERTO. 

Esse trecho também um ditado popular, ou seja, comumente usado e conhecido pelas pessoas. Nesse caso, 
o "Telê Santana" utilizou o termo "matar um leão por dia" dentro da sua frase. 

"Matar um leão por dia" quer dizer que a pessoa precisa enfrentar os seus próprios obstáculos e desafios do 
dia a dia, vencendo-o dia após dia. 

ASSERTIVA III. 

CERTO. 

Esse trecho também é um ditado popular, ou seja, comumente usado e conhecido pelas pessoas. Nesse 
caso, o "Eduardo Suplicy" utilizou o termo "para meio entendedor, uma palavra basta", que já é conhecida 
popularmente, em alguma fala sua. 

"Para meio entendedor, uma palavra basta" quer dizer que não precisa de dar uma explicação a mais para 
alguém que já é capaz de compreender com o pouco. Ou seja, a partir de alguma informação falada, aquele 
que é um bom entendedor não precisará de uma explicação sobre aquilo, pois já saberá o que a pessoa quis 
dizer, mesmo falando pouco. 

ASSERTIVA IV. 

CERTO. 

Esse trecho também é um ditado popular, ou seja, comumente usado e conhecido pelas pessoas. Porém, 
nesse caso, o "Joseph E. Levine" utilizou o termo "Pode-se enganar todo mundo o tempo todo" se inspirando 
no ditado popular original: "Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o 
tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo". 



 

Nesse caso, "Joseph E." fez uma paráfrase, pois não citou exatamente como o ditado é utilizado, mas 
manteve a mesma ideia do trecho original. 

Uma das formas de usar a intertextualidade é por meio da paráfrase: quando uma pessoa recria um texto 
ou trecho de um texto, porém com palavras diferentes. Embora mude as palavras, transmite a mesma 
mensagem com o mesmo significado. 

ASSERTIVA V. 

ERRADO. 

Esse trecho não é um ditado popular e nem foi retirado de outro texto ou trecho. Dessa forma, "Otto Lara 
Resende" não utilizou de outro texto para a elaboração desse trecho, descaracterizando assim uma 
intertextualidade. 

Se, por acaso, alguma outra pessoa quiser utilizar esse trecho dito originalmente por Otto Lara Resende em 
algum texto seu, estará utilizando da intertextualidade. 

Assim, no total, temos o caso de 4 frases se apoiando na intertextualidade. Portanto, gabarito alternativa 
D. 

 

QUESTÃO 10 – 25% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é redigir as frases em ordem direta. A frase a 
seguir,  

“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve.”  

se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo: 

A. “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e de greve estão garantidos”. 

B. “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve numa democracia.” 

C. “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão garantidos, numa democracia.” 

D. “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i direito de reunião e de greve.” 

E. “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o direito de reunião e de greve.” 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

ATENÇÃO: 

Na ordem direta, o sujeito vem antes do predicado e, os adjuntos adverbiais, ao final da oração.  

"Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve." 

Reescrevendo a frase acime na ordem direta, precisamos colocar o sujeito agente "a expressão" antes da 
forma verbal "é" e, o sujeito paciente "o direito de reunião e de greve", antes da forma verbal na voz passiva 
"estão garantidos": 

"Numa democracia, a expressão é livres, o direito de reunião e de greve estão garantidos." 

Agora, colocamos o adjunto adverbial "numa democracia" ao final da oração, obtendo: 

"A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão garantidos, numa democracia." 

Portanto, se colocada em ordem direta, a frase seria redigida do seguinte modo: “A expressão é livre, o 
direito de reunião e de greve estão garantidos, numa democracia”. 

 

QUESTÃO 11 – 26% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) | Cargo: Professor - Português (Pref de Paulínia/SP) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As opções a seguir apresentam frases em que estão presentes formas de superlativo, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

A. A necessidade torna as pessoas espantosamente ágeis. 

B. É difícil o trabalho em locais que estão bem quentes, no momento. 

C. Os supervisores resolveram rapidinho o problema. 

D. O ator falecido conservou um ótimo aspecto até a última hora. 

E. Todos empregaram muito dinheiro no superprojeto. 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão nos exige conhecimento acerca de Termos no Grau Superlativo. 

O grau superlativo expressa qualidades em um grau máximo ou muito alto. Há dois tipos de superlativo, são 
eles: 

* Superlativo Absoluto: Acontece quando a qualidade é intensificada sem ter relação com outros seres. 
Esse grau pode ser apresentado na forma analítica, com o auxílio de um advérbio intensificador, ou na 
forma sintética, onde a intensificação se da com o acréscimo de um sufixo ao adjetivo. 

Ex: Flavia é muito linda. (Superlativo Absoluto Analítico) 

      Flavia é lindíssima. (Superlativo Absoluto Sintético). 

* Superlativo Relativo: Acontece quando a qualidade é intensificada em relação a outros seres dentro de 
um universo. Esse grau também pode se apresentar na pode ser apresentado tanto na forma analítica, em 
que é necessário o uso de um advérbio intensificador, como na forma sintética, que se da apenas com o 
uso de um adjetivo. 

Ex: Carlos é o mais alto da turma. (Superlativo Relativo Analítico). 

      Carlos é o maior da turma. (Superlativo Relativo Sintético). 

 

A. A necessidade torna as pessoas espantosamente ágeis. 

CERTO 

A frase acima apresenta o adjetivo "ágeis", este está no grau superlativo absoluto analítico. Pois o advérbio 
"espontaneamente" está intensificando a qualidade "ágeis" dentro de um conjunto. 

O grau superlativo absoluto analítico é formado com a participação de advérbios. 

Ex: Ele é muito inteligente. 

 

B. É difícil o trabalho em locais que estão bem quentes, no momento. 

CERTO 

A frase acima apresenta o adjetivo "quentes", este está no grau superlativo absoluto analítico. 

O grau superlativo absoluto analítico é formado com a participação de advérbios. 



 

Ex: Ele é excessivamente chato. 

 

C. Os supervisores resolveram rapidinho o problema. 

CERTO 

A frase acima apresenta o advérbio "rapidinho", que está no grau superlativo sintético. 

O grau superlativo sintético é formado com o acréscimo de um sufixo ao advérbio. 

Ex: Ele é inteligentíssimo. 

 

D. O ator falecido conservou um ótimo aspecto até a última hora. 

CERTO 

Na frase acima o adjetivo "ótimo" está no grau superlativo absoluto. 

Nesse grau, intensifica-se a característica atribuída pelo adjetivo, podendo transmitir uma ideia de excesso. 

 

E. Todos empregaram muito dinheiro no superprojeto. 

ERRADO 

Não há presença de grau superlativo na frase acima. 

Os termos "todos", "empregaram", "muito", "dinheiro", "no" e "superprojeto" são respectivamente 
classificados morfologicamente como: pronome indefinido, verbo, pronome indefinido, substantivo simples, 
preposição e substantivo composto. 

 

QUESTÃO 12 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Analista de Saneamento | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

A Política de Tolerância Zero 



 

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal 
realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O drama dessas crianças tiradas 
dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo americano tem comovido o 
mundo e dividido o país do presidente Donald Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas 
famílias divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo exterior e não conseguem 
informações sobre o paradeiro de seus parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA em 
busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a realização de seu “sonho americano”, elas vêm 
sendo recebidas por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que já separou mais de 2300 
crianças de seus pais desde abril. 

Época, nº 1043. Adaptado. 

Texto 2 

“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão enviando bebês e crianças pequenas... 
desculpem... há pelo menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora da MSNBC, antes de 
se render às lágrimas ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”. 

Época, nº 1043, p. 11. 

“O drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo 
americano tem comovido o mundo e dividido o país do presidente Donald Trump.” 

O segmento sublinhado aparece entre aspas para 

A. destacar uma parte importante do texto. 

B. mostrar as palavras sob um novo ponto de vista. 

C. indicar uma realidade já conhecida dos leitores. 

D. repetir as palavras das autoridades na fronteira. 

E. informar ao leitor que se trata de uma ironia. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

indicar uma realidade já conhecida dos leitores. 

“política de tolerância zero”  

A expressão já é conhecida pelos leitores, trata-se de não tolerar nada, nem abrir exceções e etc. 



 

Um dos empregos das aspas é sobre estrangeirismo, expressões populares, gírias e etc. No caso do trecho 
sublinhado, trata-se de uma expressão popular. 

Outras regras de uso das aspas: 

→ Início e fim de citações 

Exemplo: 

- E eis que D. Pedro gritou: "Independência ou morte". 

→ No início e fim de transcrições de textos 

Exemplo: 

- "Estava à toa na vida/ o meu amor me chamou/ pra ver a banda passar/ cantando coisas de amor" (A banda 
- Chico Buarque) 

→ Início e fim de palavras que não se encaixam na norma padrão e culta brasileira (estrangeirismos, 
gírias, expressões populares, neologismos e etc). 

Exemplos: 

- Vou precisar "deletar" o arquivo. (neologismo) 

- E aí "véi", o que está fazendo? (gírias) 

→ Para destacar ou dar ênfase a algo. 

Exemplos: 

- Você foi "muito" bem na prova, não? (ironia) 

- Sua nota foi um sonoro "zero"! (ênfase) 

→ No início e fim de obras literárias ou artísticas (nomes de livros, músicas, filmes e etc). 

- Estou lendo "o código da Vinci" agora. 

- Já ouvi a canção "epitáfio" do Titãs? 

Obs:  

Aspas simples ( ' ' ) - São utilizadas para destacar com aspas algo de um trecho que já se encontra com aspas. 

Nas demais alternativas: 

a) destacar uma parte importante do texto. 



 

Errado. A crase somente destaca ênfase ou ironias.  

b) mostrar as palavras sob um novo ponto de vista. 

Errado. Não é papel das aspas mostrar ponto de vista. 

d) repetir as palavras das autoridades na fronteira. 

Errado. Se fosse para repetir as palavras, teria de ter ou travessão ( - ) ou alguma forma verbal mencionando 
(disse, falou e etc). 

e) informar ao leitor que se trata de uma ironia. 

Errado. Embora as aspas possam destacar ironia, não foi esse papel que ele representou no texto. Não há 
ironia no trecho. 

 

QUESTÃO 13 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | Cargo: Médico (TCE SE) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; nesse caso, as duas ocorrências do vocábulo sublinhado 
mostram valores diferentes.  

A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências é: 

A. Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo; 

B. Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força; 

C. Está bem alimentado, mas não comeu bem; 

D. Bem feito!, disse ela bem alto; 

E. Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige do candidato conhecimentos a respeito do uso e sentido dos advérbios. 

Atentar para a Banca FGV, pois inicialmente ela afirma que as ocorrências da palavra "bem" são diferentes 
no texto fornecido pelo enunciado, porém, ela pede que nas assertivas o sentido seja EXATAMENTE O 
MESMO, ou seja, ela quer uma assertiva em que ambas as ocorrências dessa palavra sejam iguais. 



 

 

A. Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo; 

ERRADO 

1° bem: advérbio de intensidade - pois está referindo-se ao verbo "chegar", poderia ser substituído por 
"muito"; 

2° bem: advérbio de modo - refere-se ao modo como alguém é recebido. 

Portanto, possuem sentidos e classes gramaticais diferentes. 

 

B. Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força; 

ERRADO 

1° bem: advérbio de intensidade - refere-se à palavra "forte" 

2° bem: advérbio de modo - refere-se ao modo como a força é empregada. 

Portanto, embora possuam classes gramaticais iguais, o sentido é diferente. 

 

C. Está bem alimentado, mas não comeu bem; 

CERTO 

1° bem: advérbio de modo - é o modo como alguém "está", ou seja, "alimentado"; 

2° bem: advérbio de modo - é o modo como alguém não comeu, não comeu "bem". 

Portanto, ambas as ocorrências possuem o mesmo valor, conforme solicitado no enunciado. 

 

D. Bem feito!, disse ela bem alto; 

ERRADO 

1° bem: advérbio de modo - refere-se ao modo como foi feito; 

2° bem: advérbio de intensidade - refere-se à intensidade como se "disse". 

Portanto, as ocorrências possuem valores diferentes. 



 

 

E. Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido. 

ERRADO 

1° bem: advérbio de modo - refere-se ao modo como chegou; 

2° bem: advérbio de intensidade - refere-se à intensidade como saiu. 

Portanto, as ocorrências possuem valores diferentes. 

 

QUESTÃO 14 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é 
também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a 
maior eficiência comunicativa.  

Na redação de um texto, pode ocorrer uma série de dificuldades com vocábulos da língua portuguesa; as 
palavras abaixo que estão graficamente corretas são: 

A. advogado / metereologia; 

B. bicabornato /astigmatismo; 

C. babadouro / beneficência; 

D. reinvindicação / bugigangas; 

E. jaboticaba / cabelereiro. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão proposta pela banca requer conhecimentos do aluno acerca da parte da fonologia que trata da 
ortoepia e da prosódia. 

Ortoepia ou ortoépia é a parte da fonologia que trata da pronúncia correta das palavras. São exemplos de 
desrespeito à ortoepia: aDEvogado, PREvilégio, benefiCIENte. O correto é advogado, privilégio, beneficente. 

A prosódia, por sua vez, cuida da correta posição da sílaba tônica. Silabada é nome que se dá ao desvio de 



 

prosódia. É o que ocorre, por exemplo, em RÚbrica, RÉcorde, gratuÍto. O correto, nesses casos é rubrica, 
recorde, gratuito. 

O aluno deverá identificar, nas assertivas, o par de palavras no qual ambas estão corretamente grafadas, 
observando a correta pronúncia do vocábulo. 

 

A. advogado / metereologia; 

ERRADO 

O correto seria advogado / meTEOrologia. 

Identifica-se, quanto à palavra "meteREOlogia" ter ocorrido um desvio de ortoépia, razão pela qual o 
vocábulo foi grafado incorretamente. 

 

B. bicabornato /astigmatismo; 

ERRADO 

O correto seria biCARbonato / astigmatismo. 

Observa-se quanto à palavra "bicaBORnato" ter ocorrido um desvio de ortoépia, razão pela qual o vocábulo 
foi grafado incorretamente. 

 

C. babadouro / beneficência; 

CERTO 

Ambas as palavras estão graficamente corretas. 

A palavra BABADOURO pode causar confusão ao aluno, que poderia considerá-la incorreta por entender que 
o certo seria bebedouro. Mas babadouro é vocábulo registrado no VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa) e corresponde ao popular pano de boca, utilizado em crianças, enfermos e idosos para evitar 
sujeira ao comer. É comumente chamado de "babador". 

 

D. reinvindicação / bugigangas; 

ERRADO 



 

O correto seria REIvindicações / buGIgangas. 

Observa-se quanto às palavra "reINvindicações" e "buGINgangas" ter ocorrido um desvio de ortoépia, razão 
pela qual ambos os vocábulos foram grafados incorretamente. 

 

E. jaboticaba / cabelereiro. 

ERRADO 

O correto seria jaBUticaba / cabeLEIreiro. 

Observa-se quanto às palavra "jaBOticaba" e "cabeLEreiro" ter ocorrido um desvio de ortoépia, razão pela 
qual ambos os vocábulos foram grafados incorretamente. 

***OBSERVAÇÃO*** 

Alguns autores/dicionários assumem como correta a forma "jaBOticaba", mas o vocábulo está registrado no 
VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa) como "jaBUticaba". 

Considerando que o VOLP é um sistema de registro de palavras da Academia Brasileira de Letras conforme 
o Acordo Ortográfico, recomento ficar com a versão deste. 

De todo modo, na questão em estudo, ainda que assumíssemos como correta a grafia "jaboticaba", a 
alternativa ainda seria considerada incorreta em razão do vocábulo "cabelereiro" grafado incorretamente. 

 

QUESTÃO 15 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A psicóloga Fernanda Furia escreveu uma reportagem sobre Inteligência Digital, que dizia o seguinte: Nas 
últimas décadas a nossa vida vem se tornando digital. Estamos a todo momento não somente usando 
diversas tecnologias como também sendo, sem perceber, profundamente influenciados por elas. Vivemos 
rodeados de tecnologias digitais acessíveis, intuitivas, disruptivas e extremamente atraentes, o que nos 
coloca em uma posição ao mesmo tempo de poder e de vulnerabilidade. 

Sobre o vocabulário empregado nesse texto, a única indicação de significado equivocada é: 

A. década = espaço de dez anos; 

B. diversas tecnologias = tecnologias diferentes; 



 

C. acessíveis = disponíveis; 

D. disruptivas = que mostram quebra, interrupção; 

E. vulnerabilidade = fraqueza. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimento de semântica, significação das palavras no contexto.  

SEMÂNTICA: É a parte da gramática que estuda os sentidos que uma palavra ou expressão podem produzir, 
de acordo com o contexto em que forem empregadas. 

Sentido conotativo: sentido figurado, metafórico; 

Sentido denotativo: sentido literal; 

Sinonímia: relação entre palavras e expressões que tenham sentidos semelhantes no contexto em que se 
encontram; 

Antonímia: relação entre termos que possuem significados opostos; 

Homófonos: sons iguais e grafias diferentes; 

Homógrafos: grafias iguais e sons distintos; 

Homônimos: escrita e/ou pronúncia iguais, porém com significados diferentes. 

 

A. década = espaço de dez anos; 

CERTO 

DÉCADA/DECÊNIO: designa um período de dez anos.  

"Nas últimas décadas (NOS ÚLTIMOS 10 ANOS) a nossa vida vem se tornando digital." 

 

B. diversas tecnologias = tecnologias diferentes; 

ERRADO 

DIVERSAS tecnologias: variadas/múltiplas tecnologias. 



 

Tecnologias DIFERENTES: tecnologias distintas. 

"Estamos a todo momento não somente usando diversas (VÁRIAS) tecnologias como também sendo, sem 
perceber, profundamente influenciados por elas." 

 

C. acessíveis = disponíveis; 

CERTO 

ACESSÍVEL: a que se tem acesso, que se pode atingir, obter ou possuir 

"Vivemos rodeados de tecnologias digitais acessíveis (ALCANÇÁVEIS, DISPONÍVEIS), intuitivas, disruptivas e 
extremamente atraentes, o que nos coloca em uma posição ao mesmo tempo de poder e de vulnerabilidade." 

 

D. disruptivas = que mostram quebra, interrupção; 

CERTO 

TECNOLOGIA DISRUPTIVA: termo que descreve a inovação tecnológica, produto, ou serviço que provocam 
uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado. 

"Vivemos rodeados de tecnologias digitais acessíveis, intuitivas, disruptivas (QUE PROVOCAM RUPTURA COM 
OS PADRÕES) e extremamente atraentes, o que nos coloca em uma posição ao mesmo tempo de poder e de 
vulnerabilidade." 

 

E. vulnerabilidade = fraqueza. 

CERTO 

VULNERABILIDADE é a característica de quem ou do que é vulnerável, ou seja, suscetível , exposto, indefeso 
e fraco. A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza, que pode se referir tanto 
ao comportamento das pessoas, como objetos, situações, ideias e etc. 

"Vivemos rodeados de tecnologias digitais acessíveis, intuitivas, disruptivas e extremamente atraentes, o que 
nos coloca em uma posição ao mesmo tempo de poder e de vulnerabilidade (EXPOSIÇÃO, SUSCETIBILIDADE)." 

 



 

QUESTÃO 16 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) | Cargo: Professor - Português (Pref de Paulínia/SP) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Realidade e a Imagem 

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 

E desce refletido na poça de lama do pátio. 

Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 

Quatro pombas passeiam. 

BANDEIRA, Manuel. Poesia e verso. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1954. Coleção 
Cadernos de Cultura. 

A frase “Bom é tomar vinho no inverno!” 

Nessa frase a forma do adjetivo sublinhado 

A. concorda em gênero e número com “inverno”. 

B. representa o gênero neutro em língua portuguesa. 

C. adota o gênero masculino por referir-se a “vinho”. 

D. adota o número singular por referir-se a “tomar”. 

E. funciona como advérbio, pois se refere a uma oração. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

A questão nos exige conhecimento acerca das Flexões dos Adjetivos. 

O adjetivo "Bom" está na sua forma primitiva. Essa forma também é clamada de gênero neutro, pois 
representa os dois gêneros (masculino e feminino). 

Além disso, os termos "Bom", "é", "tomar vinho" e "no inverno" são classificados sintaticamente como: 
predicativo do sujeito, verbo de ligação, sujeito e adjunto adverbial de tempo. 



 

 

QUESTÃO 17 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) | Cargo: Assistente Cuidador Escolar (SMAG Boa 
Vista/RR) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Pesquisas vêm comprovando importância expressiva do aleitamento nas últimas décadas...”; nesse 
segmento, ainda que mal colocado, o termo “nas últimas décadas” se refere a: 

A. pesquisas; 

B. vêm comprovando; 

C. importância; 

D. expressiva; 

E. aleitamento. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

O candidato precisava reconhecer a qual termo se refere a expressão "nas últimas décadas". A informação 
do enunciado de que a expressão foi mal colocada já dá a dica sobre sua função no período. No local onde 
originariamente foi colocada expressão, dá-se uma primeira impressão de que "nas últimas décadas" se 
refere ao aleitamento, o que não é coerente com o sentido da frase. 

Posicionando de forma mais adequada a expressão "nas últimas décadas", percebe-se que ela é um adjunto 
adverbial de tempo: 

Nas últimas décadas, pesquisas vêm comprovando importância expressiva do aleitamento; ou ainda 

Pesquisas vêm comprovando, nas últimas décadas, importância expressiva do aleitamento. 

Os advérbios são palavras que modificam VERBO, ADJETIVO OU OUTRO ADVÉRBIO. Sabendo dessa 
definição, já era possível eliminar as alternativas que traziam substantivos: pesquisas, importância, 
aleitamento (A, C, e E). Ficamos com expressiva, que é adjetivo, e vêm comprovando, que é locução verbal. 
Ao analisar a frase, percebe-se que a referência ao tempo ("nas últimas décadas") se estabelece em relação 
à comprovação das pesquisas, e não à importância expressiva do aleitamento.  

Em outras palavras, são as comprovações das pesquisas que vêm ocorrendo nas últimas décadas, e não a 



 

importância expressiva do aleitamento. 

Assim, conclui-se que nas últimas décadas refere-se a vêm comprovando (advérbio modificando verbo). 

Relembrando: 

Adjunto adverbial é a função sintática do termo que dá a ideia da circunstância em que determinado fato 
ocorreu. O adjunto adverbial pode ser formado por advérbios ou por uma oração adverbial. Veja um 
exemplo: 

Ela foi ao casamento ontem. (adjunto adverbial de tempo) 

Quando ela acabar a maquiagem, irá ao casamento. (oração adverbial de temporal) 

O esquema do professor Felipe Luccas traz as principais circunstâncias transmitidas pelos advérbios: 

 

 

QUESTÃO 18 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 



 

proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

Depreende-se do texto que, segundo a crônica, a maioria absoluta dos jornalistas defende o sigilo das fontes 
de informação, para 

A. manter a continuidade de informações dadas pelas fontes. 

B. informar criteriosamente seus leitores. 

C. produzir “furos” jornalísticos. 

D. protegê-las de possíveis riscos. 

E. defender-se de acusações de veiculação de falsas notícias. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

A questão exige do candidato conhecimentos acerca da INTERPRETAÇÃO e COMPREENSÃO de textos. 



 

Podemos dizer que há níveis de interpretação:  

1. A compreensão pode estar ligada apenas a conhecimentos superficiais, visíveis no texto;  

2. A compreensão solicitada necessita de um conhecimento aprofundado da leitura, por meio do qual 
verificamos os pressupostos ideológicos do autor. 

Nesse segundo nível, podemos identificar duas chaves de leitura: os pressupostos e subentendidos. 

Os PRESSUPOSTOS são informações implícitas adicionais, facilmente percebidas devido a palavras ou 
expressões presentes na oração que permitem ao receptor entender essa informação. 

Já os SUBENTENDIDOS são alusões que dependem da interpretação do leitor. Não possuem marcas 
linguísticas ou avaliação de contexto.  

Para resolvermos a questão, necessitamos de uma leitura aprofundada, no entanto, os PRESSUPOSTOS são 
solicitados, uma vez que encontraremos no texto, as palavras e expressões que nos permite a interpretação. 

De acordo com o último parágrafo do texto, a maioria dos jornalistas defende o sigilo da fonte por ter o 
DEVER de INFORMAR a sociedade, ou seja, para que possam INFORMAR os leitores sobre os 
acontecimentos. 

No trecho, "Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se 
esse dever fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei", fica 
clara esta informação. 

Logo, a alternativa correta é: "informar criteriosamente seus leitores". 

 

QUESTÃO 19 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na coluna desta semana, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva comenta o caso de processos sendo 
movidos por policiais do Espírito Santo contra o jornal A Gazeta. 

No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria, mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia. O professor também comenta a relação 
conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil.  



 

 

“No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria. Mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia”. 

Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. 

A. Para a compreensão do texto, é indispensável a presença da charge. 

B. A interpretação da charge é independente do momento em que foi veiculada. 

C. O termo “em que” se refere a “o jornal”. 

D. A “categoria” citada é a dos jornalistas. 

E. O demonstrativo “esta” se refere semanticamente ao problema judicial. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige do candidato conhecimentos acerca da COESÃO textual. 

A COESÃO TEXTUAL consiste no uso correto dos recursos gramaticais e seus conectivos, permitindo, assim, 
a ligação harmônica entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. 

A coesão necessita de RECURSOS, como palavras, pronomes e expressões que têm por objetivo estabelecer 
corretamente a ligação entre os segmentos do texto.  

A Coesão pode ser: REFERENCIAL OU SEQUENCIAL 



 

A COESÃO REFERENCIAL é o vínculo existente entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por 
meio de um referente. 

Nesse tipo de coesão, os TERMOS CONECTIVOS - pronomes, conjunções, preposições, etc. - anunciam ou 
retomam as orações, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. 

Já a COESÃO SEQUENCIAL é a maneira como os as orações se organizam no tempo do texto.  

Para isto, são utilizadas RELAÇÕES SEMÂNTICAS, formalizada, principalmente, pelos tempos e conjugações 
verbais, que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. 

 

A. Para a compreensão do texto, é indispensável a presença da charge. 

ERRADO 

O TEXTO 2 comenta o caso de processos sendo movidos por policiais do Espírito Santo contra JORNAIS. 

O autor fala, ainda, sobre a RELAÇÃO CONTURBADA entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO. 

O texto utiliza a CHARGE publicada em JORNAL  e a repercussão negativa dela entre os policiais para 
ILUSTRAR essa relação. 

Logo, a CHARGE é dispensável para a compreensão do texto. 

 

B. A interpretação da charge é independente do momento em que foi veiculada. 

ERRADO 

O TEXTO 2 comenta o caso de processos sendo movidos por policiais do Espírito Santo contra JORNAIS. 

O texto utiliza a CHARGE publicada em JORNAL  e a repercussão negativa dela entre os policiais. Essa 
repercussão negativa ocorreu, porque, na charge, há uma troca de papeis entre policiais e bandidos.  

Os bandidos estão fantasiados de policiais e vice versa. Logo, se não respeitarmos o momento em que foi 
publicada - o Carnaval - a semântica da charge seria modificada. 

Desta forma, por meio da COESÃO SEQUENCIAL, percebe-se que a interpretação da charge DEPENDE do 
momento de veiculação. 

 

C. O termo “em que” se refere a “o jornal”. 



 

ERRADO 

Pronome relativo é um ELEMENTO DE COESÃO REFERENCIAL que, no período composto, retoma uma 
palavra ou expressão anterior a ele, representando-o no início de uma nova oração.  

Normalmente vem depois de um adjunto adnominal, o termo acessório da oração que tem a função de 
caracterizar ou determinar um substantivo, o que pode ser feito através de verbos, adjetivos e outros 
elementos que desempenhem a função adjetiva. 

O pronome relativo concorda sempre com o antecedente.  

Por ser um PRONOME RELATIVO, no período: "No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial 
está fantasiado de bandido e um bandido de policial", o termo em que refere-se ao substantivo charge 
(antecedente). 

Os pronomes relativos são: que, quem,o qual (a qual, os quais, as quais), onde (equivalendo a em que), 
quanto (quanta, quantos, quantas) e cujo (cuja, cujos, cujas) e podem ser precedidos ou não por 
preposições. 

 

D. A “categoria” citada é a dos jornalistas. 

ERRADO 

No trecho "Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria", por meio da coesão SEQUENCIAL, 
podemos inferir que a categoria a qual o texto se refere é a dos POLICIAIS. 

Por COESÃO SEQUENCIAL, entende-se a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto.  

Para isto, são utilizadas RELAÇÕES SEMÂNTICAS que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o 
texto é descrito. 

Logo, semanticamente, não faria qualquer sentido que fosse a categoria dos JORNALISTAS: única outra 
citada no texto. 

 

E. O demonstrativo “esta” se refere semanticamente ao problema judicial. 

CERTO 

Os PRONOMES DEMONSTRATIVOS, são ELEMENTOS DE COESÃO REFERENCIAL, que indicam o lugar, a 
posição ou a identidade dos seres em relação às três pessoas do discurso, podendo situá-los no espaço, no 
tempo ou no próprio texto.  



 

Na língua portuguesa, os pronomes demonstrativos são assim classificados: 

 

No período "o colunista alerta que atitudes como esta ferem a liberdade de expressão", o PRONOME 
DEMONSTRATIVO esta se retoma semanticamente o trecho "o caso de processos sendo movidos por policiais 
do Espírito Santo contra o jornal A Gazeta." 

Logo, refere-se ao problema judicial. 

 

QUESTÃO 20 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Especialista em Desportos (Pref Angra 
dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer”. 

Se, nessa frase, empregássemos o paralelismo no segmento destacado e mantivéssemos o sentido original, 
a forma adequada seria: 

A. sem sensibilidade ou com prazer. 

B. insensivelmente ou prazeirosamente. 

C. insensivelmente ou desprazerosamente. 

D. com insensibilidade ou com prazer. 

E. sem sensibilidade ou sem prazer. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer”. 

Se, nessa frase, empregássemos o paralelismo no segmento destacado e mantivéssemos o sentido original, 



 

a forma adequada seria: 

Com insensibilidade ou com prazer. 

A falta de paralelismo acima ocorre devido ao uso de um advérbio de modo simples e uma locução adverbial 
de modo. 

O paralelismo, nesse período, também se faria da seguinte forma: 

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou prazerosamente.  

PARALELISMO: é a cominação de estruturas sintáticas ou semânticas semelhantes, que confere clareza e 
objetividade ao texto. 

 

QUESTÃO 21 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - 
Oficial de Justiça Avaliador Federal | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 



 

“A direção da casa legislativa confirmou que as imagens foram feitas durante a sessão de quarta feira e 
esclareceu que elas mostram dois ‘assessores de deputados’ trocando figurinhas durante a sessão”. 

Nesse segmento do texto 2, o trecho “assessores de deputados” aparece entre aspas a fim de: 

A. copiar palavras do regimento interno; 

B. criticar a atitude dos funcionários da assembleia; 

C. repetir a informação do autor do post; 

D. corrigir uma informação falsa; 

E. destacar a autoria do delito. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimento sobre o emprego das ASPAS: recurso gráfico empregado aos pares na 
produção de textos, uma serve para abrir e a outra para fechar o discurso. 

PRINCIPAIS CASOS DE EMPREGO DAS ASPAS 

As aspas servem para indicar: 

• CITAÇÃO 

As aspas indicam a reprodução literal do texto, as exatas palavras, no discurso direto. 

Ex.: Olhou para o pai e gritou: “Passei no concurso!” 

Como disse Júlio César “Veni, vidi, vici”. 

• TRANSCRIÇÃO 

Ex.: “Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / À parte isso, tenho em mim todos os 
sonhos do mundo” (Álvaro de Campos). 

• NOMES DE OBRAS LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS 

Ex.: Você já leu “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis? 

• VALOR IRÔNICO 

Ex.: Fez uma “ótima” prova: tirou zero. 

• PALAVRA OU EXPRESSÃO USADA FORA DO CONTEXTO HABITUAL 



 

Ex.: No meu horário da faculdade tem uma “janela”. 

Obs.: “Janela”, nesse caso, significa que há um horário vago entre outros dois horários de aula.) 

• ÊNFASE 

Ex.: O estudante levou um “não” redondo do professor. 

• NEOLOGISMO 

É o processo de criação de nova palavra na língua, criada para designar um novo conceito ou objeto. 

Ex.: Brumar: eu “shippo”. 

Obs: “Shippo” é relativo ao ato de torcer para que duas pessoas ou personagens formem um par romântico. 

• ESTRANGEIRISMO 

É o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. 

Ex.:“Delete” gente negativa da sua vida. 

Esperamos o “feedback” do professor. 

• VULGARISMO 

O uso de expressões que não se enquadram no padrão culto é considerado vulgarismo. 

-Vulgarismo fonético: 

Ex.: Vamo brincá? (correto = Vamos brincar?) 

-Vulgarismo morfológico e sintático: 

Ex.:Os menino vem aí. (correto = Os meninos vêm aí.) 

• ARCAÍSMO 

Refere-se à utilização de palavras ou expressões em desuso. 

Ex.: “Vós-me-cê” deseja algo? 

• EXPRESSÃO POPULAR OU GÍRIA 

É uma linguagem de caráter popular, criada e usada por determinados grupos sociais ou profissionais. 

Ex.: Aquela menina é uma “falsiane” 



 

Obs1: “falsiane” é uma gíria utilizada para caracterizar pessoas que não são confiáveis. 

Obs2: Atualmente, no entanto, tem sido tolerado o uso de itálico como forma de dispensar o uso de aspas, 
exceto na hipótese de citação textual. 

• SIGNIFICADOS 

Ex.: Diziam que eles falavam várias línguas, o que significava que eram "poliglotas", segundo o que vi no 
dicionário. 

 

A. copiar palavras do regimento interno; 

ERRADO 

Concluir por tal alternativa seria uma extrapolação porque o “regimento interno” não é mencionado no 
texto. 

Extrapolação: ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando 
acrescentamos ideias que não estão no texto analisado. 

 

B. criticar a atitude dos funcionários da assembleia; 

ERRADO 

Não houve crítica à atitude dos funcionários da assembleia no trecho destacado no enunciado. 

Encontramos críticas em outras partes do texto. No último parágrafo, por exemplo, resta evidente a crítica 
no trecho "O comportamento não é justificável". 

 

C. repetir a informação do autor do post; 

ERRADO 

Não há repetição do que foi dito pelo do autor do post. 

A informação diverge do que foi afirmado pelo autor do “post”. O autor afirmou serem os “deputados” os 
responsáveis pela troca de figurinhas e a direção da casa legislativa esclareceu serem os “assessores de 
deputados”. 

 



 

D. corrigir uma informação falsa; 

CERTO 

O trecho aparece entre aspas a fim de destacar que eram os “assessores de deputados” quem estavam 
trocando figurinhas durante a sessão, e não os deputados. Assim, podemos concordar que as aspas foram 
utilizadas para corrigir uma informação falsa. 

Esse item causou grande questionamento por parte dos alunos porque esse não é um emprego usual das 
aspas. É imprescindível que você compreenda que as aspas podem assumir diferentes funções dentro de 
um texto.  

Nesse item, mesmo que você ficasse inseguro com esse emprego em específico das aspas, seria possível 
chegar ao enunciado correto por eliminação dos itens errados e também pelo auxílio da interpretação e 
compreensão do texto 

 

E. destacar a autoria do delito. 

ERRADO 

Concluir por tal alternativa seria uma extrapolação porque não houve menção no texto se a atitude tratava-
se ou não de um delito. 

Extrapolação: ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando 
acrescentamos ideias que não estão no texto analisado. 

 

QUESTÃO 22 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Secretário de Educação do Estado de Pernambuco | Cargo: Língua Portuguesa (SEE PE) | 
Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção que apresenta a frase em que as formas verbais sublinhadas formam mais de uma oração, 
ou seja, não compõem uma locução verbal. 

A. “Os críticos devem escrever, não prescrever.” 

B. “Eu não posso dizer se livros me trazem mais perto das coisas ou me distanciam delas.” 

C. “Um clássico é algo que todos queriam ter lido, mas ninguém quer ler.” 

D. “Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver.” 



 

E. “Deixe entrar a vida pela janela aberta que se abre para o quintal.” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A Questão exige o conhecimento do aluno acerca das Locuções verbais dos verbos que não formam 
locuções verbais. 

LOCUÇÃO VERBAL é o conjunto formado por um verbo auxiliar + um verbo principal, este último sempre em 
forma nominal. 

(Esse conceito foi usado em uma questão da banca FGV) 

Exemplo:  

• Quero viver    (Dá uma ideia de DESEJO) 

QUERO é o VERBO AUXILIAR, ele sofrerá as devidas flexões de número gênero e pessoa. 

VIVER é o VERBO PRINCIPAL que deve ficar na sua forma nominal (INFINITO, GERÚNDIO)  

Mas também existem alguns verbos que não formam locuções verbais, são eles: 

VERBOS CAUSATIVOS: Expressarão causa. 

Exemplo desses verbos: MANDAR, DEIXAR e FAZER 

VERBOS SENSITIVOS: Expressarão Sentido 

Exemplo desses verbos: VER, SENTIR, OLHAR, OUVIR  

Devemos sempre encontrar o sujeito do Verbo. 

MACETE PARA ENCONTRAR O SUJEITO: 

1° Faça a pergunta seguinte: "QUEM + VERBO". (Pode ser em qualquer ordem.) 

2° A Resposta será o sujeito. 

 

A. “Os críticos devem escrever, não prescrever.” 

ERRADO 

Observe que nessa oração nós temos uma Locução Verbal, isso porque o SUJEITO de cada verbo é o mesmo. 



 

Ainda vale ressaltar que essa Locução imprime um valor de OBRIGAÇÃO. 

Vamos pegar cada verbo separadamente e analisar: 

DEVEM: "QUEM DEVE?" Resposta: "OS CRÍTICOS" Logo, é o SUJEITO. 

ESCREVER: "QUEM ESCREVE?" Resposta: "OS CRÍTICOS" Logo, é o SUJEITO. 

Logo, não teremos 2 orações, temos apenas 1 porque é uma locução verbal. 

 

B. “Eu não posso dizer se livros me trazem mais perto das coisas ou me distanciam delas.” 

ERRADO 

Observe que nessa oração nós temos uma Locução Verbal, isso porque o SUJEITO de cada verbo é o mesmo. 

Ainda vale ressaltar que essa Locução imprime um valor de POSSIBILIDADE. 

Vamos pegar cada verbo separadamente e analisar: 

POSSO: "QUEM não pode?" Resposta: "EU". Logo, é o SUJEITO SIMPLES. 

DIZER: "QUEM não disse?" Resposta: "EU" . Logo, é o SUJEITO SIMPLES. 

Logo, não teremos 2 orações, temos apenas 1 porque é uma locução verbal. 

 

C. “Um clássico é algo que todos queriam ter lido, mas ninguém quer ler.” 

ERRADO 

Observe que nessa oração nós temos uma Locução Verbal, isso porque o SUJEITO de cada verbo é o mesmo. 

Ainda vale ressaltar que essa Locução imprime um valor de DESEJO. 

Vamos pegar cada verbo separadamente e analisar: 

QUERIA: "QUEM QUERIA?" Resposta: "TODOS".  Logo, é o SUJEITO SIMPLES. 

TER: "QUEM TEM?" Resposta: "TODOS" . Logo, é o SUJEITO SIMPLES. 

LIDO: "QUEM LEU?" Resposta: "TODOS" . Logo, é o SUJEITO SIMPLES. 

O sujeito de toda a locução é o termo "TODOS" 



 

Observe:  "QUEM QUERIA TER LIDO?"  Resposta: "TODOS" 

Logo, não teremos 2 orações, temos apenas 1 porque é uma locução verbal. 

 

D. “Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver.” 

ERRADO 

Observe que nessa oração nós temos uma Locução Verbal, isso porque o SUJEITO de cada verbo é o mesmo. 

Ainda vale ressaltar que essa Locução imprime um valor de HABILIDADE. 

Vamos pegar cada verbo separadamente e analisar: 

SABE: "QUEM SABE?" Resposta: "ELE".  Logo, é o SUJEITO OCULTO. 

VIVER: "QUEM VIVE?" Resposta: "ELE".  Logo, é o SUJEITO OCULTO. 

Logo, não teremos 2 orações, temos apenas 1 porque é uma locução verbal. 

 

E. “Deixe entrar a vida pela janela aberta que se abre para o quintal.” 

CERTO 

Observe que nessa oração nós não temos uma Locução isso porque o verbo "DEIXAR" é um Verbo Causativo 
e não admite Locução verbal. 

Vamos descobrir o sujeito do verbo DEIXE. 

"Quem deixa entrar?"  Resposta: "VOCÊ deixa entrar" 

Logo, o verbo "DEIXE" tem como Sujeito oculto "VOCÊ" 

Vamos descobrir o sujeito do verbo ENTRAR. 

"Deixe quem entrar?" Resposta: "A VIDA" 

Logo, o verbo "ENTRAR" tem como Sujeito simples "A VIDA"  

LOGO, como os dois verbos têm sujeitos diferentes, eles têm Orações diferentes e não são uma LOCUÇÃO 
VERBAL. 

 



 

QUESTÃO 23 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe as frases abaixo:  

O perigo nuclear iraniano  

A revista mensal carioca  

Nas frases há a presença de dois adjetivos de tipos diferentes; podemos deduzir que: 

A. a ordem dos adjetivos é completamente aleatória. 

B. no caso de dois adjetivos, um deve vir antes do substantivo. 

C. os adjetivos de nacionalidade são sempre os últimos. 

D. os adjetivos de relação precedem os qualificativos. 

E. adjetivos mais específicos precedem os demais. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão versa sobre um tipo específico de adjetivo, conhecido como de relação. Todos os quatro adjetivos 
do enunciado pertencem à essa classificação. 

Segundo Celso Cunha, o adjetivo de relação apresenta quatro características: 

• Tem valor semântico objetivo, não exprimindo opinião (costuma ser a característica mais importante 
para provas); 

• Forma-se pela derivação de um substantivo; 

• Posiciona-se após o substantivo; 

• Não apresenta grau superlativo. 

Tomemos mensal como exemplo: é objetivo (não há marca de subjetividade), derivado do substantivo 
"mês", posposto ao nome qualificado (revista mensal) e não apresenta superlativo (mensalíssima?). Só 
pode se tratar de adjetivo de relação. 



 

 

A. a ordem dos adjetivos é completamente aleatória. 

ERRADO 

Embora essa ordenação não seja tão rígida quanto a da língua inglesa, algumas regras devem ser seguidas. 
Conforme Celso Cunha: 

Os adjetivos pospostos são os de natureza objetiva: 

• Classificatórios e de relação: luz solar, turista indiano; 

• Que expressem características como forma, cor, dimensão e estado: caixa quadrada, moletom preto, 
ponte quilométrica, limoeiro cortado; 

• Os seguidos de complemento nominal: matéria difícil de entender, medida importante para o 
público. 

Já os adjetivos antepostos ao substantivo são os de caráter subjetivo: 

• Os superlativos relativos: melhor, pior, maior e menor; 

• Certos adjetivos monossilábicos que formam com o substantivo expressões equivalentes a 
substantivos compostos: bom, má; 

• Os que apresentam sentido figurado: pobre homem, grande guerreira. 

 

B. no caso de dois adjetivos, um deve vir antes do substantivo. 

ERRADO 

Apenas adjetivos de valor subjetivo ou figurado antecedem o substantivo. 

No caso do enunciado, por exemplo, todos são adjetivos de relação e, portanto, não podem anteceder o 
nome que qualificam. 

 

C. os adjetivos de nacionalidade são sempre os últimos. 

ERRADO 

As regras não são tão rígidas, porém Raposo oferece a seguinte ordem para os pospostos ao verbo: 



 

• De relação (onde estaria o de nacionalidade) 

• De cor 

• De forma 

• De material 

• De propriedades comportamentais 

• De avaliação 

Logo, poderíamos ter um vaso chinês de porcelana ou bule japonês arredondado. 

 

D. os adjetivos de relação precedem os qualificativos. 

ERRADO 

Os qualificativos serão posicionados antes dos de relação se atribuírem uma característica subjetiva ao 
nome. 

Assim, temos um potente (qualificativo) carro italiano (de relação). 

 

E. adjetivos mais específicos precedem os demais. 

CERTO 

Dado que a Banca não expõe a bibliografia usada, não foi possível encontrar o material de que ela retirou 
essa afirmação. 

Acredito que ela tenha considerado "nuclear" e "mensal" como mais específicos porque seguem um 
processo de subcategorização que é passado adiante com cada adjetivo adicionado. Assim: 

Perigo nuclear (qualifica apenas perigo) iraniano (qualifica tanto perigo quanto nuclear). 

Se mudássemos a ordem (perigo iraniano nuclear), o adjetivo de nacionalidade também estaria sendo 
modificado por "nuclear". Ressalto que não encontrei sequer um gramático que comprovasse a afirmação 
da Banca. 

 



 

QUESTÃO 24 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve, (2) entre outros, 
obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, (4) há sempre o risco 
de excessos, (5) a serem devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na 
legislação”. Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo número 

A. (1). 

B. (2). 

C. (3). 

D. (4). 



 

E. (5). 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A. 

“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de greve, (2) entre outros, 
obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, (4) há sempre o risco 
de excessos, (5) a serem devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na 
legislação” 

(1): Apesar de estar anteposto ao verbo, como o adjunto adverbial "numa democracia" é de pequena 
extensão, a vírgula pode ser dispensada. 

(2): Orações coordenadas sindéticas (sem conectivo) devem obrigatoriamente ser separadas por vírgula. 

(3): A expressão "entre outros" foi usada como forma de completar uma enumeração de "direitos". Como 
essa expressão não possui o conectivo "e" (como em "e outros"), deve ser anteposto por vírgula. 

(4): Como o adjunto adverbial "Em um regime de liberdades" está anteposto ao verbo e não é de pequena 
extensão, a vírgula é obrigatória. 

(5): A supressão da vírgula, nesse caso, modificaria o sentido da frase, passando a oração subordinada 
adjetiva de explicativa para restritiva. 

Portanto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo número (1). 

 

QUESTÃO 25 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considere a relação entre os vocábulos  

escrever – caneta.  

O par que apresenta uma relação inadequada com o vocábulo dado é: 

A. pintor / pincel. 

B. escultor / cinzel. 



 

C. regente / batuta. 

D. baterista / vareta. 

E. policial / cassetete. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão em análise cobra apenas conhecimentos lexicais do candidato. Típica questão da FGV, com 
comando curto e sem muito contexto. 

Observe que, apesar de o enunciado oferecer uma relação entre ação - ferramenta, as alternativas expõem 
associações entre agente - ferramenta. 

Busca-se a opção que incorretamente relaciona uma profissão a seu objeto de trabalho. 

 

A. pintor / pincel. 

CERTO 

A principal ferramenta de um pintor é o pincel. É evidente que se poderia pintar com outros instrumentos, 
mas também seria possível escrever com mais do que uma caneta. 

Além do pincel, seria possível usar canetas esferográficas, lápis, canetas nanquim, espátulas etc. 

 

B. escultor / cinzel. 

CERTO 

Segundo o dicionário Aulete: 

(cin.zel) 

sm. 

1. Instrumento de aço, com ponta de metal afiado, usado por escultores e gravadores para esculpir, talhar, 
sulcar materiais como madeira, ferro, pedra etc. 



 

 

Fonte: (https://www.freemason.pt/wp-content/uploads/2019/04/cinzel_kjyu6765e.jpg) 

 

C. regente / batuta. 

CERTO 

Batuta é aquele bastão usado pelos regentes para dirigir as orquestras. 

 

Fonte: (https://zap.aeiou.pt/wp-content/uploads/2019/08/57a40526fac87b471fe33ea7fadf13eb-
783x450.jpg) 

 

D. baterista / vareta. 

ERRADO 

O bastão de madeira usado pelos bateristas se chama baqueta. No entanto, segundo a própria definição do 
vocábulo dada pelos dicionários Aulete e Michaelis, vemos a fragilidade do gabarito: 



 

(ba.que.ta) [Aulete] 

sf. 

1. Vareta de madeira us. para tocar bateria e outros instrumentos de percussão. 

ba·que·ta [Michaelis] 

sf 

1 Vareta de madeira, mais grossa numa das extremidades, com a qual se toca tambor ou timbale. 

2 Vareta de guarda-sol. 

É possível que esse tenha sido o gabarito porque, dentre as opções, é a única alternativa que expõe um 
acessório com um nome genérico. 

 

E. policial / cassetete. 

CERTO 

O cassetete é um bastão de madeira ou de borracha, usado por policiais como equipamento em situações 
de confronto. 

Novamente a alternativa poderia ter colocado outra ferramenta, como a  arma ou as algemas, mas isso não 
torna a incorreta. 

 

QUESTÃO 26 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Técnico Judiciário - Área Judiciária (TJ CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos!” 

Em relação à pena de morte, esse pensamento é: 

A. favorável, pregando que sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de morte; 

B. favorável, defendendo a ideia de que os assassinos devem ser os primeiros a serem mortos; 

C. favorável, argumentando que ela não deve ser abolida quando houver mais assassinos; 

D. contrário, mostrando que ela também é uma forma de assassinato; 



 

E. contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu do aluno conhecimento acerca da temática Interpretação Textual. 

Interpretar um texto significa “desvendar seus mistérios” quanto à questão do discurso, pois esse (o discurso) 
representa a mensagem que ora se deseja transmitir. 

Quando falamos em interpretação, esta engloba uma série de particularidades, tais como pontuação, pois 
uma vírgula pode mudar o sentido de uma ideia, elementos gramaticais, como conjunções, preposições, 
entre outros. 

Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais 
para tal. Como por exemplo, coesão, coerência, paragrafação e, sobretudo, relações semânticas bem 
delimitadas, para que dessa maneira o leitor possa  interagir plenamente com as ideias retratadas por esse 
texto. 

 

A. favorável, pregando que sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de morte; 

CERTO 

A alternativa está correta, ao afirmar “Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores 
assassinos!”, o pensamento do autor em relação à pena de morte é favorável pregando que sua abolição 
deveria começar pela ausência de crimes de morte. 

Trata-se de uma questão que explora a capacidade de interpretação textual, isto é, daquilo que podemos 
concluir sobre om texto, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Essas conclusões 
são feitas analisando as ideias do autor, que no caso em tela prega que sua abolição da pena de morte deve 
começar pela ausência de crimes de morte. 

 

B. favorável, defendendo a ideia de que os assassinos devem ser os primeiros a serem mortos; 

ERRADO 

A alternativa está errada, a intenção do autor não é defender a ideia de que os assassinos devem ser os 
primeiros a serem mortos, mas defender que sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de 
morte. 

O autor diz que “Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos!” 



 

Portanto, que a abolição da pena de morte, começaria pelos assassinos com a ausência de crimes de morte. 

 

C. favorável, argumentando que ela não deve ser abolida quando houver mais assassinos; 

ERRADO 

A alternativa está errada, não se trata de argumentar que a pena de morte será abolida quando houver mais 
assassinos, tal pensamento além de não apresentar coesão, não reflete a intenção comunicativa do autor. 

Ao afirmar :“Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos!”, o autor prega que 
sua abolição deveria começar pela ausência de crimes de morte. 

 

D. contrário, mostrando que ela também é uma forma de assassinato; 

ERRADO 

A alternativa está errada, o pensamento do autor é favorável, pregando que a abolição da pena de morte 
deve começar pela ausência de crimes de morte. 

 Não se trata de discutir o fato da pena de morte também ser uma forma de assassinato, mas de levar em 
consideração que sua abolição deve começar pelos "senhores assassinos", isto é, pela ausência dos crimes 
de morte. 

 

E. contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar. 

ERRADO 

A alternativa está errada, o pensamento do autor é FAVORÁVEL ao afirmar “Querendo abolir a pena de 
morte, que comecem os senhores assassinos!”, ou seja, a abolição deveria começar pela ausência de crimes 
de morte. 

A alternativa em tela se aproxima muito da alternativa correta visto que indica a abolição da pena de morte, 
começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar, no entanto, percebe-se que é esboçada uma 
posição contrária do autor, quando de fato, o mesmo é favorável. 

Pontuei essa análise para que o aluno perceba a sutileza do processo interpretativo, tomando consciência 
da intenção comunicativa do autor para resolução satisfatória da questão. 

 



 

QUESTÃO 27 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O livro acompanha a humanidade há tempos. Sua história é complexa e envolve inúmeras mudanças; do 
livro em rolo ao formato atual, lá se vão 4,5 séculos. Ao longo dessa trajetória, porém, uma característica 
perdurou: o livro sempre foi um repositório de conhecimento que circulava na época – e foi dessa forma que 
entrou na sala de aula”. Ao dizer que o livro sempre foi um repositório de conhecimento que circulava na 
época, a leitura do texto nos permite concluir que: 

A. há sempre uma necessidade de renovação do livro em razão da contínua evolução dos 
conhecimentos; 

B. permanece a procura por um livro didático ideal, já que todos são, por definição, deficientes; 

C. continua a valorização do livro didático antigo e já experimentado por se ter mostrado útil através 
dos tempos; 

D. se trata de um material didático que se caracteriza por seu conservadorismo, por veicular 
conhecimentos estabelecidos; 

E. traz a marca histórica de ter veiculado conhecimentos através dos tempos e, por isso, deve 
preservar seus conteúdos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu do aluno conhecimento acerca das temáticas interpretação textual e intertextualidade. 

Na língua portuguesa, a interpretação de texto se refere ao ato de compreender um determinada linguagem 
contida em um texto, por meio do discurso que representa a mensagem que aquele texto quer transmitir. 

Para que esta interpretação seja feita da melhor maneira, são necessárias algumas particularidades e 
requisitos no texto, como coesão, coerência, paragrafação e relações semânticas bem delimitadas, para que 
o leitor tenha uma compreensão plena do texto. 

 

A. há sempre uma necessidade de renovação do livro em razão da contínua evolução dos 
conhecimentos; 

CERTO 



 

A alternativa está correta, pois ao dizer que o livro sempre foi um repositório de conhecimento que circulava 
na época, nos permite concluir que há sempre uma necessidade de renovação do livro em razão da contínua 
evolução dos conhecimentos; 

 

B. permanece a procura por um livro didático ideal, já que todos são, por definição, deficientes; 

ERRADO 

A alternativa está errada, pois a intenção do autor não é explicitar que todos os livros são deficientes. 

 

C. continua a valorização do livro didático antigo e já experimentado por se ter mostrado útil através 
dos tempos; 

ERRADO 

A alternativa está errada, pois o texto não restringe a valorização do livro ao antigo. 

O texto afirma que o livro, ao longo da história, é um repositório de conhecimento. 

 

D. se trata de um material didático que se caracteriza por seu conservadorismo, por veicular 
conhecimentos estabelecidos; 

ERRADO 

A alternativa está errada, pois não se trata de considerar o livro um material conservador, ou seja, tradicional. 

Interpretar dessa forma, seria o que se pode denominar extrapolação textual. 

 

E. traz a marca histórica de ter veiculado conhecimentos através dos tempos e, por isso, deve 
preservar seus conteúdos. 

ERRADO 

A alternativa está errada, pois ao longo da história, uma característica perdurou: o livro se mostrou um 
repositório de conhecimento, mas seus conteúdos não necessariamente estiveram preservados, isto é, 
podem ser modificados ao longo dos tempos. 

 



 

QUESTÃO 28 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Registro de Debates (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Duas palavras que NÃO pertencem à mesma família por não possuírem o mesmo radical são: 

A. hemácia/anemia; 

B. decapitar/capital; 

C. cátedra/catedral; 

D. animismo/desanimado; 

E. depredar/pedra. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

Depredar e pedra são palavras que NÃO pertencem à mesma família por não possuírem o mesmo radical. 

Radical é o elemento originário (fixo) no qual se concentra a significação de uma palavra. Por exemplo, o 
radical capiti está associado à cabeça; o radical beli significa guerra; e o radical loco relaciona-se a lugar. 

Diferenciando as palavras depredar e pedra, temos: 

• Depredar: 

Radical: pred 

Significado: destruir, devastar, despojar  

Origem latina; proveniente do termo depraedare (destruir) 

• Pedra:  

Radical: pedr 

Significado: matéria mineral sólida 

Origem latina; proveniente do termo petra (rocha, rochedo) 



 

 

QUESTÃO 29 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

O título dado à crônica – Fontes Murmurantes – justifica-se pelo fato de 

A. algumas fontes de notícias não se expressarem claramente, mas por meio de murmúrios 
inconfessáveis 

B. metaforicamente, as fontes de águas soarem como murmúrios na linguagem humana. 



 

C. as fontes jornalísticas de notícias deverem ser preservadas para garantia do bom jornalismo. 

D. a revelação de alguns fatos trazer perigo a quem a faz, daí a necessidade de serem revelados em 
voz baixa. 

E. as fontes jornalísticas expressarem algo sigiloso que é divulgado pelos jornais. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

A questão exige do candidato conhecimentos acerca INTERPRETAÇÃO e COMPREENSÃO de textos 

Podemos dizer que há níveis de interpretação:  

1. A compreensão pode estar ligada apenas a conhecimentos superficiais, visíveis no texto;  

2. A compreensão solicitada necessita de um conhecimento aprofundado da leitura, por meio do qual 
verificamos os pressupostos ideológicos do autor. 

Nesse segundo nível, podemos identificar duas chaves de leitura: os pressupostos e subentendidos. 

Os PRESSUPOSTOS são informações implícitas adicionais, facilmente percebidas devido a palavras ou 
expressões presentes na oração que permitem ao receptor entender essa informação. 

Já os SUBENTENDIDOS são alusões que dependem da interpretação do leitor. Não possuem marcas 
linguísticas ou avaliação de contexto.  

Utilizando os PRESSUPOSTOS para analisar o título Fontes Murmurantes, constatamos que: 

1. Fontes, no jargão jornalístico, referem-se às pessoas que divulgam informações secretas aos jornais. 

2. Murmurantes, de acordo com o Dicionário Online de Português, significa "Comentário que se faz por 
malícia, cheio de maledicência", "Ação ou efeito de murmurar". 

Desta forma, o inferimos do título que as fontes jornalísticas murmuram comentários maliciosos. 

Logo, Fontes Murmurantes faz uma referência aos segredos que são revelados pelas fontes aos jornais, 
como podemos verificar no trecho: 

"São fontes realmente murmurantes, que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas 
inconfessáveis dos interessados, que são os próprios informantes." 

 



 

QUESTÃO 30 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando que os chamados gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por 
propriedades socio-comunicativas, não deve ser incluído(a) entre os gêneros: 

A. cantiga de roda. 

B. bula de remédio. 

C. argumentação. 

D. crônica. 

E. entrevista. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

A questão exige conhecimentos acerca da diferença entre “Tipologia Textual” e “Gêneros Textuais”. 

A tipologia textual é dividida em 5 (cinco) tipos de texto, a partir de uma classificação baseada na estrutura 
do texto, de forma resumida: 

1) texto descritivo - reproduz uma realidade estática, sem movimento; 

2) texto narrativo - reproduz uma realidade dinâmica, portanto, com movimento, utiliza verbos para 
representar ações; 

3) texto dissertativo - discorre sobre um tema, que pode ser: a) expositivo (sem opinião), ou b) 
argumentativo (há opinião); 

4) texto injuntivo - orienta, prescreve, aconselha (ex.: lei, manual, bula de remédio) 

5) texto exortativo - é uma espécie de discurso que tem o objetivo de estimular, motivar. 

Os “Gêneros Textuais” são “exemplos” de textos específicos que estão inseridos dentro de cada tipo 
textual. 

A cantiga de roda (canção popular) e a crônica (narrativa cotidiana) são classificadas como gêneros textuais, 



 

isso porque se relacionam com o texto narrativo, tendo em vista a presença de personagens, a contação de 
uma história em si (o enredo), espaço e tempo definidos. 

A bula de remédio também é classificada como um gênero textual, mas relacionada com o texto injuntivo, 
que tem como objetivo realizar orientações e/ou prescrições. 

E a entrevista é classificada como um gênero textual, referente ao texto dissertativo expositivo, uma vez 
que o objetivo principal é informar. 

Por sua vez, a argumentação NÃO pode ser considerada um gênero textual, por não representar um texto 
específico, mas sim uma ideia ampla da finalidade de um texto, que é expressar a opinião do autor, a partir 
da produção de uma tese com a exposição de argumentos fundamentados que visam persuadir o leitor. 

Atenção! O gabarito da questão é a alternativa que NÃO aponta um gênero textual. 

 

QUESTÃO 31 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é: 

A. Ninguém mais os encontrou de novo; 

B. O cargo de oficial de justiça é importante; 

C. A nomeação do Ministro foi surpreendente; 

D. Tudo foi organizado para o julgamento; 

E. As folhas do caderno despencaram. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

A questão exigiu conhecimento acerca da ambiguidade.  

Devemos encontrar a assertiva que apresenta uma frase com esse vício de linguagem. 

Pessoal, a ambiguidade é um problema de construção que faz com que a frase apresente mais de um 
sentido.  



 

Vejamos um exemplo: 

"O policial deteve o suspeito em sua casa"  

Perceba que a frase acima dá margem a mais de uma interpretação (na casa de quem: do guarda ou do 
suspeito?).  

Note que a única alternativa em que isso ocorre é na letra C, vejamos: 

"A nomeação do Ministro foi surpreendente" 

Reparem que temos uma ambiguidade gerada pelo termo "do Ministro". Vejamos as duas interpretações 
possíveis: 

- O ministro foi nomeado: Nesse caso temos sentido passivo, ou seja, Complemento Nominal. 

- O ministro nomeou alguém: Nesse caso temos sentido ativo, ou seja, Adjunto Adnominal. 

Dessa forma, o nosso gabarito é a alternativa C. Notem que nas outras assertivas temos apenas um sentido 
possível. 

 

QUESTÃO 32 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista de Comunicação (BANESTES) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O livro “Como escrever bem”, de William Zinsser, aponta como problemas de escritura: “Toda palavra que 
não tenha uma função, toda palavra longa que poderia ser substituída por uma palavra curta, todo advérbio 
que contenha o mesmo significado que já está contido no verbo, toda construção em voz passiva que deixe 
o leitor inseguro a respeito de quem está fazendo o quê...”. (p. 19) 

No pensamento do escritor inglês Hazlitt – Aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa 
acabam, geralmente, por valer tanto quanto sua roupa – ocorre uma inadequação da escritura, que é: 

A. o termo “da pessoa” é perfeitamente dispensável; 

B. o advérbio “geralmente” é uma palavra sem função; 

C. o adjetivo “importante” deveria ser substituído por “valiosa”, por ser uma palavra mais curta; 

D. a forma “valer tanto quanto sua roupa” deixa o leitor inseguro quanto ao significado; 

E. o termo “sua roupa”, por ser repetitivo, deveria ser substituído pelo pronome pessoal “ela”. 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão traz um trecho do livro de William Zinsser, em que o autor aborda redundâncias na escritura que 
são dispensáveis e que podem culminar em atrapalhar a compreensão por parte do leitor. 

Em seguida traz um pensamento do escritor inglês Hazlitt em que, seguindo a linha de raciocínio de Zinsser, 
há uma redundância como inadequação. 

Então requer a análise e indicação de que inadequação ocorre no pensamento do escritor inglês. 

 

A. o termo “da pessoa” é perfeitamente dispensável; 

CERTO 

O pronome demonstrativo "aqueles" se refere a pessoas ou coisas, situando-os no tempo, no espaço ou 
mesmo no discurso. 

Quando formando a expressão: "aqueles para quem a roupa", remete à ideia de se referir a pessoas, uma 
vez que, via de regra, são pessoas que usam roupas. 

Desta forma, o termo "da pessoa" pode se configurar como uma redundância dispensável, já que sua omissão 
não compromete a mensagem. 

Razão pela qual esta é a alternativa correta. 

 

B. o advérbio “geralmente” é uma palavra sem função; 

ERRADO 

"Geralmente" é considerado pela gramática como um advérbio temporal de incerteza. 

Neste caso, está exercendo esta função: "(...) acabam, geralmente,(...), quer dizer que não "acabam, na 
totalidade das ocorrências". 

Isto é, há a incerteza em que vezes acaba por ocorrer o que se afirma, embora possa se reconhecer que de 
um modo geral ocorra. 

 

C. o adjetivo “importante” deveria ser substituído por “valiosa”, por ser uma palavra mais curta; 



 

ERRADO 

Embora ambos sejam da mesma classe de palavras, adjetivo, caso se substituísse "importante" por "valiosa", 
neste contexto, traria-se uma ambiguidade para a mensagem, entre valor monetário e valor moral. 

E ambiguidade é justamente a inadequação de escritura que se quer evitar. 

 

D. a forma “valer tanto quanto sua roupa” deixa o leitor inseguro quanto ao significado; 

ERRADO 

A expressão: “valer tanto quanto sua roupa” não possui ambiguidades. 

Quando analisada ante seu contexto, claramente se reconhece o tom de crítica atribuído à mensagem. 

 

E. o termo “sua roupa”, por ser repetitivo, deveria ser substituído pelo pronome pessoal “ela”. 

ERRADO 

Caso se substituísse "sua roupa" por "ela", teria-se uma ambiguidade quanto ao referente do pronome, que 
poderia ser confundido entre os termos "pessoa" ou "roupa". 

E ambiguidade seria uma inadequação. 

 

QUESTÃO 33 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - O discurso da separação amorosa 

Flávio Gikovate em 16/03/2015 

Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao 
destino do outro. 

Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado está passando. Esse 
interesse raras vezes resulta de uma genuína solidariedade. Decorre, na maioria dos casos, de uma situação 
ambivalente que lembra o mecanismo da gangorra. Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima 
nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro 



 

vive mal longe de nós e teve prejuízos com a separação. Esse aspecto menos nobre da personalidade 
humana, infelizmente, costuma predominar. 

“Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação 
ao destino do outro. Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado 
está passando”. 

Infere-se do segundo período desse segmento do texto que, para o autor do texto: 

A. a curiosidade é um sentimento que predomina no espírito daquele que foi abandonado. 

B. a curiosidade sobre o outro é menos esperada naquele que tomou a iniciativa da separação. 

C. a curiosidade sobre a situação do outro é idêntica nos dois membros de um casal que se separa. 

D. não há limites para a curiosidade humana. 

E. o arrependimento da iniciativa de separação leva a uma contínua curiosidade sobre a situação do 
outro. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B.  

Infere-se do segundo período desse segmento do texto que, para o autor do texto a curiosidade sobre o 
outro é menos esperada naquele que tomou a iniciativa da separação. Esse sentido se deve ao uso do 
advérbio mesmo junto ao parceiro que tomou a iniciativa, que expressa o sentido de inclusive, também. 
Veja: 

“Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação 
ao destino do outro. Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado 
está passando”. 

ATENÇÃO 

Para responder as questões de interpretação de texto, é muito importante realizar uma leitura atenta do 
texto, bem como grifar as partes que entender como mais importantes. Ao responder as questões, sempre 
retorne ao texto, pois lá há informações que estarão explícitas, enunciadas, bem como outras informações 
que ficarão subtendidas. Esteja atento a isso, e sempre responda as questões tendo em vista o que está 
explícito no texto, ou o que ele deixou pressuposto. 

 



 

QUESTÃO 34 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá (MT) | Cargo: Auditor Fiscal Tributário da 
Receita Municipal (SMF Cuiabá/MT) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os porquês da diversidade 

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o 
futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, 
muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando com 
educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas 
tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer 
aplicativo educacional. Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a reflexão constante, a troca 
de experiências, a diversidade de conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um objeto de 
estudo, de forma digital ou analógica. [...] 

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam 
conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos 
pares. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, 
outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas. É o convívio com 
professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições, sermos questionados sobre 
opiniões divergentes e, assim, pensarmos num projeto de vida de forma plena. 

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, ne 9 2015.) 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.  

Deduz-se desse segmento do texto que 

A. a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma formação integral. 

B. as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto. 

C. as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular. 

D. a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação para o vestibular. 

E. as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

A questão cobra interpretação de texto. Perceba que não é suficiente empregar o recurso da recorrência, 
uma vez que o leitor deve fazer deduções a partir do texto e avaliar as considerações propostas nas 
alternativas.  Observe o enunciado: "Deduz-se desse segmento do texto que". 

A dedução fundamenta-se na existência de um pressuposto, ou seja, um vestígio que o texto apresenta.  

Atenção! Os principais raciocínios equivocados durante a interpretação de texto são: extrapolar, limitar e 
restringir, acrescentar opinião e contradizer o texto. 

 

A. a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma formação integral. 

CERTO 

É possível deduzir do texto que a preparação voltada exclusivamente aos vestibulares implica prejuízo para 
a formação cidadã. Observe: 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. 

 

B. as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto. 

ERRADO 

É incorreto afirmar que as críticas que se ouve hoje já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto. 
Na verdade, as críticas atuais não são favoráveis ao modelo de educação vivido pelo autor do texto. Observe 
o fragmento de texto do enunciado: 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. 

 

C. as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular. 

ERRADO 

É incorreto afirmar que as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular. Na 
verdade, os anos de experiência do Ensino Médio foram significativos para uma formação cidadã, e não 
apenas voltada aos vestibulares. Observe: 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. 



 

 

D. a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação para o vestibular. 

ERRADO 

A assertiva é uma extrapolação. Embora o texto estabeleça uma contraposição entre os elementos, não é 
possível afirmar que existe um antagonismo integral entre a formação cidadã e a preparação para o 
vestibular. Observe: 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.  

 

E. as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã. 

ERRADO 

A assertiva é uma extrapolação. Embora o texto aponte que as críticas atuais alcançam o modelo de educação 
vivido pelo autor, não é possível afirmar que existe uma condenação à formação cidadã. Observe: 

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito 
significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.  

 

QUESTÃO 35 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 



 

de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. 

Nesse segmento do texto, o autor nos informa que 

A. já divulgou muitas notícias falsas. 

B. foi enganado por muitas fontes. 

C. nunca divulgou fatos ainda desconhecidos. 

D. sempre procurou furos, mas não os conseguia. 

E. correu risco de vida, em função da divulgação de alguns fatos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

A questão exige do candidato conhecimentos acerca de CONOTAÇÃO e DENOTAÇÃO. 

Quando a linguagem está no sentido DENOTATIVO, está em seu sentido literal, ou seja, o sentido real, 
aquele que consta do dicionário de uma língua. 

Quando a linguagem está no sentido CONOTATIVO, está em seu sentido figurado, ou seja, as palavras estão 
fora do sentido do dicionário, elas carregam um sentido novo, que está ligado ao contexto em que se utiliza.  

Em Jornalismo,  a palavra FURO é utilizada em sentido CONOTATIVO. 



 

Desta forma, FURO é o jargão para a informação publicada em um veículo antes de todos os demais. 

O FURO é dado quando uma equipe de repórteres e editores consegue apurar uma notícia, um fato ou um 
dado qualquer e publica esta informação ANTES que os veículos concorrentes tenham acesso a ela. 

Neste sentido, para conseguirem FUROS, é comum que repórteres se valham de fontes.  

FONTES jornalísticas nada mais são que pessoas dispostas a confessar um segredo em troca do sigilo de seu 
nome. 

No trecho, "Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco", Cony utiliza o termo "furado" no 
sentido CONOTATIVO, do jargão jornalístico, ou seja, os demais repórteres chegaram aos fatos antes dele, 
fazendo com que ele não conseguisse divulgar fatos ainda desconhecidos. 

Na análise das alternativas, percebemos que a correta é "nunca divulgou fatos ainda desconhecidos". 

 

QUESTÃO 36 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 



 

“Tenho comentado aqui na Folha em diversas crônicas...”; o segmento destacado mostra um vocábulo que, 
se trocado de posição, traz mudança de sentido e de classe gramatical.  O mesmo pode ocorrer no seguinte 
segmento: 

A. pobre homem; 

B. barbeiro turco; 

C. grande sujeito; 

D. bom livro; 

E. variado cardápio. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Na presente questão, o ENUNCIADO cobra a MUDANÇA DE SENTIDO das PALAVRAS/EXPRESSÕES. Para isso, 
o aluno precisará ter conhecimento sobre MORFOLOGIA/CLASSES DE PALAVRAS. 

 Sendo assim, ao se deparar com esse tipo de questão, o aluno deverá observar se as palavras que constam 
nas alternativas mudam de CLASSE e SENTIDO AO MESMO TEMPO. 

 

A. pobre homem; 

ERRADO 

Essa alternativa está errada pelo fato dos termos mudarem APENAS de sentido quando são trocados de 
posição. 

Sendo assim, a classe gramatical continua a mesma e a questão cobrou mudança em ambas. 

Portanto, a diferença entre pobre homem e homem pobre é que o último termo, homem pobre, refere-se 
a um indivíduo que possui poucos bens materiais. 

O termo "pobre homem", por sua vez, como sinônimo de "coitado", demonstrando o sentimento de pena 
em função a algum indivíduo. Esse termo é utilizado em sentido Conotativo, ou seja, não literal. 

 

B. barbeiro turco; 

CERTO 



 

Essa alternativa está correta pelo fato de atender ao que foi cobrado pelo enunciado, ou seja, mudança no 
SENTIDO e na CLASSE GRAMATICAL. 

Portanto, em barbeiro turco temos um Substantivo seguido de um Adjetivo. Sendo assim, significa que é 
um indivíduo cujo ofício é rapar ou aparar barbas e cortar cabelos e que tem a nacionalidade Turca. 

Já no caso de turco barbeiro, temos a inversão dos termos alterando a CLASSE GRAMATICAL. Nesse caso, 
Turco passa a ser Substantivo e Barbeiro, Adjetivo; Significa uma pessoa de nacionalidade Turca e que dirige 
mal. 

 

C. grande sujeito; 

ERRADO 

Nessa alternativa, o erro está em não atender o que foi pedido pelo enunciado da questão. Sendo assim, 
APENAS o SENTIDO mudou, porém, a CLASSE GRAMATICAL continuou a mesma. 

Portanto, GRANDE (Adjetivo) SUJEITO (Substantivo) significa uma pessoa notáveI; Já SUJEITO (Substantivo) 
GRANDE (Adjetivo), uma pessoa com grande tamanho/altura. 

 

D. bom livro; 

ERRADO 

Nessa alternativa, o erro está em não atender o que foi pedido pelo enunciado da questão. Sendo assim, 
APENAS o SENTIDO mudou, porém, a CLASSE GRAMATICAL continuou a mesma. 

Portanto, as duas palavras mesmo invertidas, continuam com o mesmo sentido e permanecem na mesma 
classe gramatical. 

 

E. variado cardápio. 

ERRADO 

Nessa alternativa, o erro está em não atender o que foi pedido pelo enunciado da questão. Sendo assim, 
APENAS o SENTIDO mudou, porém, a CLASSE GRAMATICAL continuou a mesma. 

Portanto, as duas palavras mesmo invertidas, continuam com o mesmo sentido e permanecem na mesma 
classe gramatical. 



 

 

QUESTÃO 37 – 34% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

“No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática mais cedo ou mais tarde colocarão à 
disposição dos usuários e das autoridades”. 

O acento grave indicativo da crase empregado nesse segmento é devido ao mesmo fator da seguinte frase: 

A. À noite, todos os gatos são pardos; 

B. Pagar à vista é coisa rara hoje em dia; 

C. Entregou o livro à aluna; 

D. Saiu à procura da namorada; 



 

E. Ficava contente à proporção que superava os obstáculos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Crase é a soma do artigo definido "a" com a preposição "a". Na Língua Portuguesa existem regras específicas 
para a utilização do acento grave indicativo de crase: 

• antes de palavras femininas; 

• quando acompanham verbos que indicam destino; 

• nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas; 

• antes dos pronomes demonstrativos aquilo, aquela, aquele; 

• antes da locução "à moda de" quando ela estiver subentendida; 

• na indicação das horas exatas. 

Note a frase do enunciado: 

“No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática mais cedo ou mais tarde colocarão à 
disposição dos usuários e das autoridades.” 

Note que a soma de artigo e preposição é bem perceptível quando substituímos a expressão "à disposição" 
(a+a) pela expressão sinônima no masculino "ao dispor" (a+o). O termo "à disposição" nesta frase está 
acompanhada da preposição "de", sendo, portanto, uma locução prepositiva. 

Em qual das alternativas a utilização do acento grave indicativo de crase se deu pelo mesmo fator? 

 

A. À noite, todos os gatos são pardos; 

ERRADO 

"À noite, todos os gatos são pardos." 

O acento grave indicativo da crase empregado nessa alternativa é devido a expressão "à noite" ser uma 
locução adverbial de tempo. 

Locução adverbial é a expressão formada por uma ou mais palavras que têm a função de advérbio, alterando 
o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. As locuções adverbiais podem ser classificadas como de 
tempo, de lugar, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida ou de 
inclusão. 



 

 

B. Pagar à vista é coisa rara hoje em dia; 

ERRADO 

"Pagar à vista é coisa rara hoje em dia." 

O acento grave indicativo da crase empregado nessa alternativa é devido a expressão "à vista" ser uma 
locução adverbial de modo. 

Locução adverbial é a expressão formada por uma ou mais palavras que têm a função de advérbio, alterando 
o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. As locuções adverbiais podem ser classificadas como de 
tempo, de lugar, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida ou de 
inclusão. 

 

C. Entregou o livro à aluna; 

ERRADO 

"Entregou o livro à aluna." 

O acento grave indicativo da crase empregado nessa alternativa é devido à crase estar antecedida de uma 
palavra feminina (substantivo aluna) indicando a quem algo se refere ("Entregou o livro à aluna"). 

Numa frase, antes de palavras femininas com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a e com 
verbos cuja regência é feita com a preposição a (como o verbo "procurar"), indicando a quem algo se refere, 
deve-se usar o acento indicativo de crase. 

 

D. Saiu à procura da namorada; 

CERTO 

"Saiu à procura da namorada." 

Assim como na frase do enunciado, o acento grave indicativo da crase empregado na frase dessa alternativa 
("à procura") é uma locução prepositiva. 

Locução prepositiva é um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. A última 
palavra das locuções prepositivas é, obrigatoriamente, uma preposição ("à procura de" e "à disposição de" 
alguém). 



 

 

E. Ficava contente à proporção que superava os obstáculos. 

ERRADO 

"Ficava contente à proporção que superava os obstáculos." 

O acento grave indicativo da crase empregado nessa alternativa é devido a expressão "à proporção que" ser 
uma locução conjuntiva. 

A locução conjuntiva sempre termina por conjunção ("que"). Locução Conjuntiva é a denominação ao 
conjunto de uma ou mais palavras com valor de conjunção na frase, ou seja, ela desempenha o papel de 
conectivo. 

 

QUESTÃO 38 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Gestão de Pessoas I (CM Salvador/BA)| Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Intercâmbio de alimentos 

Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São Paulo: Editora do Brasil, p. 72. 

A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias nos 
hábitos alimentares dos seres humanos. 

Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os 
alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas 
dificuldades que tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos. 

Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes 
foram modificadas, pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas. Com isso, a dieta dos 
habitantes das duas regiões foi enriquecida. 

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal”.  

Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está INADEQUADA em relação às regras de 
pontuação em: 



 

A. Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a comer produtos nativos americanos, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

B. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos e, 
por isso, trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

C. Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por 
isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

D. Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, nos primeiros anos de conquista; 
trouxeram consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal; 

E. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, e, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige entendimento sobre os sinais de pontuação.  

Uso da vírgula [ , ]. 

A vírgula indica pausa de pequena duração. 

• A vírgula separa o aposto e o vocativo; 

• A vírgula separa as enumerações e certas repetições; 

• A vírgula marca a omissão da palavra; é o que chamamos de elipse; 

• A vírgula separa termos explicativos, retificativos, de situação; 

• A vírgula é utilizada para separar as orações coordenadas (assindéticas ou sindéticas); 

• A vírgula separa termos deslocados e orações intercaladas; 

• A vírgula separa as orações adjetivas explicativas. 

É proibido usar a vírgula quando separar sujeito do verbo e verbo do complemento. 

Uso do ponto e vírgula [ ; ]. 

O ponto e vírgula é uma pausa mais longa que a vírgula e menor que o ponto. 

• Separa orações coordenadas; 



 

• Separa os itens de leis, decretos, regulamentos. 

Uso dos dois pontos [ : ].  

• Citar a fala de alguém; 

• Iniciar uma enumeração;  

• Introduzir um esclarecimento ou explicação. 

Uso das aspas [ " ]. 

• Isolam uma citação; 

• Isolam estrangeirismos, arcaísmos, neologismos, gírias; 

• Dar destaque a uma palavra ou expressão; 

• Mostrar uma palavra com sentido irônico ou uma palavra em sentido diverso do usual. 

Uso de travessões [―].  

• Marcar a mudança de interlocutor nos diálogos;  

• Dar destaque ou ênfase a determinados termos; 

• Explicação. 

Uso de parênteses [ ( ) ]. 

são geralmente utilizados para isolar comentários acessórios. 

Deve-se assinalar a alternativa que apresente erro de pontuação. 

 

A. Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a comer produtos nativos americanos, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

ERRADO 

A assertiva não apresenta inadequação quanto aos sinais de pontuação.  

"Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal" 

A expressão "nos primeiros anos de conquista" é uma locução adverbial de tempo que está intercalada na 



 

oração, por esse motivo foi corretamente isolada por vírgulas.  

A vírgula utilizada da locução conjuntiva "por isso" foi corretamente utilizada para separar orações 
coordenadas. 

 

B. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos e, 
por isso, trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

ERRADO 

A assertiva não apresenta inadequação quanto aos sinais de pontuação.  

"Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos e, por isso, 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal" 

A primeira vírgula foi usada corretamente para separar a locução adverbial "nos primeiros anos da 
conquista", que atribui circunstância de lugar ao verbo resistiram.  

A locução conjuntiva explicativa "por isso" foi corretamente isolada por vírgulas pelo motivo de estar 
intercalada na oração. 

 

C. Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por 
isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal; 

ERRADO 

Apesar do entendimento da banca a frase apresenta uma inadequação quanto ao uso da vírgula.  

A expressão "Nos primeiros anos da conquista" é um adjunto adverbial de tempo, atribui circunstância ao 
verbo resistiram, deve ser separado por vírgulas.  

"Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso 
trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal" 

A vírgula antes do termo "por isso" foi usado corretamente para separar orações coordenadas. 

 

D. Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, nos primeiros anos de conquista; 
trouxeram consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal; 

ERRADO 



 

A frase apresentada não contém inadequação quanto aos sinais de pontuação.  

"Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, nos primeiros anos de conquista; trouxeram 
consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal" 

A primeira vírgula foi usada corretamente para separar locução adverbial de tempo.  

A segunda vírgula foi usada corretamente para isolar a locução conjuntiva conclusiva "por isso" intercalada 
na oração.  

O ponto e vírgula foi usado corretamente para separar orações coordenadas. 

 

E. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, e, 
por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. 

CERTO 

A frase apresentada pela alternativa apresenta inadequação quanto aos sinais de pontuação. 

"Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, e, por isso 
( , ) trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal." 

A expressão "por isso" é uma locução conjuntiva intercalada na oração, deve ser isolada por vírgulas. O uso 
apenas antes ou apenas depois implica em erro gramatical. 

 

QUESTÃO 39 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 



 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

As opções a seguir apresentam os argumentos apresentados pelo autor contra as fontes sigilosas, à exceção 
de uma. Assinale-a. 

A. Os motivos de algumas revelações são “inconfessáveis”. 

B. Os “furos” prejudicam o bom jornalismo. 

C. As revelações são do interesse do informante. 

D. Uma grande parte das informações são “furadas”. 

E. As informações dadas devem ser assumidas pelos informantes. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige do candidato conhecimentos acerca de COMPREENSÃO e INTERPRETAÇÃO de texto. 

Acerca da INTERPRETAÇÃO e COMPREENSÃO de textos, podemos dizer que há níveis de interpretação:  

1. A compreensão pode estar ligada apenas a conhecimentos superficiais, visíveis no texto;  

2. A compreensão solicitada necessita de um conhecimento aprofundado da leitura, por meio do qual 
verificamos os pressupostos ideológicos do autor. 

Nesse segundo nível, podemos identificar duas chaves de leitura: os pressupostos e subentendidos. 



 

Os PRESSUPOSTOS são informações implícitas adicionais, facilmente percebidas devido a palavras ou 
expressões presentes na oração que permitem ao receptor entender essa informação. 

Já os SUBENTENDIDOS são alusões que dependem da interpretação do leitor. Não possuem marcas 
linguísticas ou avaliação de contexto.  

Para resolvermos a questão, necessitamos de uma leitura aprofundada, no entanto, os PRESSUPOSTOS são 
solicitados, uma vez que encontraremos no texto, as palavras e expressões que nos permite a interpretação. 

 

A. Os motivos de algumas revelações são “inconfessáveis”. 

ERRADO 

O autor do Texto 1, posiciona-se CONTRA o sigilo das fontes jornalísticas.  

Em seu texto, ele enumera várias causas que o fizeram ser contra tal SIGILO: 

Uma delas seria a de que as fontes não ficam comprometidas com a veracidade de suas informações. 

Ele as chama "inconfessáveis" exatamente porque, se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
como podemos verificar pelo trecho:  

"Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação." 

 

B. Os “furos” prejudicam o bom jornalismo. 

CERTO 

O autor do posiciona-se CONTRA o sigilo das fontes jornalísticas.  

Em seu texto, ele enumera várias causas que o fizeram ser contra tal SIGILO, mas em NENHUM momento 
ele afirma que os furos prejudicam o bom jornalismo. 

O que o autor fala sobre os furos é que, em sua maioria, não são confiáveis, conforme podemos depreender 
do trecho:  

"Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma 
vez que a maioria dos furos são, por natureza, furados". 

 

C. As revelações são do interesse do informante. 



 

ERRADO 

No texto, o autor enumera várias causas que o fizeram ser contra tal SIGILO. 

Uma delas é de que as fontes não ficam comprometidas com a veracidade de suas informações, logo, as 
revelações feitas ao jornalista são do interesse do informante. 

O jornalista pode, então, cair em uma jogada do informante, que tem seus próprios interesses na divulgação 
da informação: "jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os próprios informantes". 

 

D. Uma grande parte das informações são “furadas”. 

ERRADO 

Segundo o dicionário Informal, Furada, significa: "Algo que não corresponde às expectativas, acarretando 
decepção, contrariedade, prejuízo; roubada." 

No Texto 1, quando se posiciona CONTRA o sigilo das fontes jornalísticas, uma dos motivos elencados pelo 
autor é o fato das fontes nem sempre se comprometerem com a verdade. Desta forma, os FUROS seriam, 
de fato, FURADAS. 

Acerca das informações não serem confiáveis, podemos depreender do trecho: "Mas não fiz minha carreira 
no jornalismo na base de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos 
são, por natureza, furados". 

 

E. As informações dadas devem ser assumidas pelos informantes. 

ERRADO 

Segundo o autor, as informações deveriam ser assumidas pelos responsáveis por elas para que, assim, as 
fontes fossem comprometidas com a veracidade de suas informações. 

No quarto parágrafo do texto, essa posição do autor fica clara quando nos deparamos com o trecho: "se 
fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a 
responsabilidade pela informação." 

 



 

QUESTÃO 40 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia| Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 
comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

O último parágrafo do texto afirma que a “questão do momento” é a de saber se existe limite para a 
expressão da arte. 

O termo “questão do momento” tem a função de 

A. chamar a atenção para problemas atuais mais graves. 

B. alertar para questões diferentes na atualidade. 

C. destacar os valores morais de algumas questões de hoje. 

D. mostrar semelhanças entre essa questão e as já citadas. 



 

E. indicar a diferença entre essa questão e as anteriores. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D  

A questão exige conhecimento em interpretação e compreensão textual.  

O termo "questão do momento" revela que existiram outras questões semelhantes tratadas no texto e 
questiona a questão atual, se existe limite para expressar a arte.  

A semelhança não está no mesmo tema, mas na luta, no quebrar paradigmas. 

"É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união 
estável, o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos 
conservadores até conseguirem se estabelecer." 

Dessa forma, cada época vivenciou a sua própria "questão do momento", que se releva pelos paradigmas 
estabelecidos a seu tempo. 

 

QUESTÃO 41 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Analista de Saneamento | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

A Política de Tolerância Zero 

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal 
realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O drama dessas crianças tiradas 
dos braços de seus pais e mães pela “política de tolerância zero” do governo americano tem comovido o 
mundo e dividido o país do presidente Donald Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas 
famílias divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo exterior e não conseguem 
informações sobre o paradeiro de seus parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA em 
busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a realização de seu “sonho americano”, elas vêm 
sendo recebidas por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que já separou mais de 2300 



 

crianças de seus pais desde abril. 

Época, nº 1043. Adaptado. 

Texto 2 

“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão enviando bebês e crianças pequenas... 
desculpem... há pelo menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora da MSNBC, antes de 
se render às lágrimas ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”. 

Época, nº 1043, p. 11. 

“Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não têm mais de 7 anos, / mas já conhecem a 
brutal realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver.” 

Na digitação desse segmento do texto, o corretor sublinhou um termo, indicando-o como inadequado. 
Assinale a opção que indica o termo destacado. 

A. “desaventurados”, que deveria estar grafado “desventurados”. 

B. a forma verbal “têm”, que deveria ser grafada sem acento. 

C. a má posição do adjetivo em “brutal realidade”, que deveria ser substituída por “realidade brutal”. 

D. a forma verbal “sobreviver” que deveria ser trocada por “sobreviverem”. 

E. a forma do relativo “cuja” deveria ser alterada para “em que”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimentos de ortografia, acentuação gráfica, substantivos e adjetivos, concordância 
verbal e substituição de pronomes relativos. 

Atenção quando a alternativa usar “pode” (faculdade) e “deve” (obrigatoriedade). 

 

A. “desaventurados”, que deveria estar grafado “desventurados”. 

CERTO 

De acordo com o Dicionário Michaelis Online, a grafia correta do adjetivo é “desventurados”. 

Desventurado é aquele “que ou o que não tem ventura; desgraçado, desventuroso, infeliz”. 

Fonte: https://michaelis.uol.com.br/ (Dicionário Michaelis Online). 



 

 

B. a forma verbal “têm”, que deveria ser grafada sem acento. 

ERRADO 

É importante que no momento da análise da assertiva o aluno considere todo o segmento no qual está 
inserido o trecho destacado no enunciado. Veja: 

“(...) que elas não têm mais de 7 anos (...)”. 

O sujeito da oração é “elas”, um pronome pessoal do caso reto no plural, portanto, o verbo “ter” deve 
concordar com o sujeito, por isso está correto o emprego a forma verbal “têm”, grafada com o acento 
circunflexo. 

Atualmente, após o acordo ortográfico, há apenas 5 (cinco) hipóteses de acentos diferenciais que precisam 
ser memorizadas. Veja: 

1. pôr (verbo) x por (preposição); 

2. pôde (verbo no pretérito) x pode (verbo no presente); 

3. tem (verbo na terceira pessoa do singular) x têm (verbo na terceira pessoa do plural); 

4. vem (verbo na terceira pessoa do singular) x vêm (verbo na terceira pessoa do plural); 

5. na palavra fôrma o acento circunflexo (^) é facultativo. 

 

C. a má posição do adjetivo em “brutal realidade”, que deveria ser substituída por “realidade brutal”. 

ERRADO 

A palavra “brutal” é classificada como um adjetivo, enquanto que a palavra “realidade” é um substantivo. A 
ordem mais comum é “substantivo + adjetivo”, mas essa construção não é uma regra. 

Logo, a ordem pode (faculdade, não obrigatoriedade) ser alterada (adjetivo + substantivo), o que dá posição 
de destaque ao adjetivo. 

Cuidado! Algumas vezes a alteração da ordem do substantivo e do adjetivo podem ocasionar mudança de 
sentido. Por exemplo: 

Grande (adj.) homem (subst.). 

Homem (subst.) grande (adj.). 



 

 

D. a forma verbal “sobreviver” que deveria ser trocada por “sobreviverem”. 

ERRADO 

É importante que no momento da análise da assertiva o aluno considere todo o segmento no qual está 
inserido o trecho destacado no enunciado. Veja: 

“(...) mas já conhecem a brutal realidade dos desventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver”. 

Em períodos compostos (mais de uma oração), a flexão do infinitivo será facultativa sempre que o verbo 
estiver precedido de preposição. 

No caso, observa-se a presença da preposição “para” e o verbo no infinitivo “sobreviver”, logo são aceitas 
as suas formas: “para sobreviver” ou “para sobreviverem”. 

Exemplos: 

A vontade dos alunos de vencer os motiva a estudar mais. 

ou 

A vontade dos alunos de vencerem os motiva a estudar mais. 

 

E. a forma do relativo “cuja” deveria ser alterada para “em que”. 

ERRADO 

A regra é que o pronome relativo “cuja” não admite sinônimo perfeito, isso porque a finalidade do aludido 
pronome é indicar a ideia de posse, portanto, não está correta a afirmação de que deveria ser alterada para 
“em que”. 

O pronome relativo “cujo” (e variações): 

a. indica posse (ou seja, indica que algo pertence a alguém) - a sina é de quem? a sina é dos 
desventurados; 

b. vem sempre entre 2 (dois) substantivos - “(...) dos desventurados cuja sina (...)”; 

c. concorda com a palavra consequente - “(...) cuja sina (...)”; 

d. mas se refere ao termo ou palavra antecedente - o pronome relativo “cuja” evita a repetição a 
expressão “dos desventurados”, por isso se diz que se refere a termo antecedente. 



 

 

QUESTÃO 42 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro| Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Inadimplência reduzida. Alguns dos entrevistados da classe C têm prestações atrasadas, em proporção maior 
que os da classe D, também entrevistados, o que mostra que os segmentos de renda menores representam 
riscos menores do que anos atrás. Isso ocorre porque o modelo de análise de crédito das instituições 
financeiras está mais eficaz. (Conexão, julho 2008)  

O argumento básico desse texto se apoia no(na): 

A. exemplo que passa de um fato particular para um caráter geral; 

B. narrativa de um fato emblemático; 

C. autoridade da empresa responsável pela entrevista; 

D. credibilidade da revista que publica a reportagem; 

E. atualidade dos dados apresentados. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobrou assunto de interpretação, na qual perguntou o argumento básico que o texto se apoia. 

Dessa forma, salienta-se a necessidade de procurar qual foi o tema que o autor pretendeu comprovar com 
a escrita, com objetivo do intérprete entender qual é ideia principal do texto e o argumento básico que o 
texto se apoia. Ademais, deve localizar figuras de linguagens, expressões, características e palavras chaves. 

 

A. exemplo que passa de um fato particular para um caráter geral; 

CERTO 

De fato o argumento básico desse texto se apoia no exemplo que passa de um fato particular para um 
caráter geral. Isso porque o texto começou com exemplo e termina com uma conclusão geral. 

Dessa forma, cabe citar parte do texto, que comprova isso: 

"(...)Alguns dos entrevistados da classe C têm prestações atrasadas, em proporção maior que os da classe D, 



 

também entrevistados, (...) Isso ocorre porque o modelo de análise de crédito das instituições financeiras está 
mais eficaz." 

 

B. narrativa de um fato emblemático; 

ERRADO 

Não se trata de narrativa de um fato emblemático.  

Ou seja, o argumento básico desse texto não se apoia em algo simbólico e representativo, pelo contrário, 
trata-se de algo comum e ordinário. 

 

C. autoridade da empresa responsável pela entrevista; 

ERRADO 

O argumento básico desse texto não se apoia na autoridade da empresa responsável pela entrevista. 
Comprova-se esse fato, pois  o texto não citou argumento de autoridade ou demonstrou que os dados foram 
vinculados de algum especialista no assunto.  

Ademais, a revista é citada apenas como uma referência, sem grande expressão ou notoriedade. 

 

D. credibilidade da revista que publica a reportagem; 

ERRADO 

O argumento básico desse texto não se apoia credibilidade da revista que publica a reportagem. Comprova-
se esse fato, pois a revista é citada apenas como uma referência.  

Ou seja, não foi utilizado argumento de autoridade ou demonstrado a notoriedade da revista. 

 

E. atualidade dos dados apresentados. 

ERRADO 

O argumento básico desse texto não se baseia na atualidade dos dados apresentados, pois os dados são 
desatualizados. Veja:  (Conexão, julho 2008).  

Ou seja, a prova ocorreu em 2019 e os dados são de 2008 



 

 

QUESTÃO 43 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia Pernambucana de Saneamento | Cargo: Assistente de Saneamento e Gestão - 
Técnico de Contabilidade (COMPESA PE) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma carta e o Natal 

Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e lúcidos. Até o ano passado conseguimos manter o 
mistério — e eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando de sono em busca 
da árvore que durante a noite brotara embrulhos e coisas. Havia um rito complicado e que começava na 
véspera, quando eu te mostrava a estrela de onde Papai Noel viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado 
de brinquedos e presentes. 

Tu ias dormir e eu velava para que dormisses bem e profundamente. Tua irmã, embora menor, creio que ela 
me embromava: na realidade, ela já devia pressentir que Papai Noel era um mito que nós fazíamos força 
para manter em nós mesmos. Ela não fazia força para isso, e desde que a árvore amanhecesse florida de 
pacotes e coisas, tudo dava na mesma. Contigo era diferente. Tu realmente acreditavas em mim e em Papai 
Noel. 

Na escola te corromperam. Disseram que Papai Noel era eu — e eu nem posso repelir a infâmia e o falso 
testemunho. De qualquer forma, pediste um acordeão e uma caneta — e fomos juntos, de mãos dadas, 
escolher o acordeão. 

O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já vai saber o preço, o prazo da garantia, o 
fabricante. Não será o mágico brinquedo de outros Natais. 

Quanto à caneta, também a compramos juntos. Escolheste a cor e o modelo, e abasteceste de tinta, para "já 
estar pronta" no dia de Natal. Sim, a caneta estava pronta. Arrumamos juntos os presentes em volta da 
árvore. Foste dormir, eu quedei sozinho e desesperado. 

E apanhei a caneta. Escrevi isto. Não sei, ainda, se deixarei esta carta junto com os demais brinquedos. 
Porque nisso tudo o mais roubado fui eu. Meu Natal acabou e é triste a gente não poder mais dar água a um 
velhinho cansado das chaminés e tetos do mundo. 

Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 31/12/2017 

“e eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando de sono em busca da árvore 
que durante a noite brotara embrulhos e coisas”. 

Assinale a opção em que a frase em que o emprego da preposição de apresenta o mesmo sentido da 
sublinhada no segmento acima. 



 

A. “...onde Papai Noel viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e presentes.” 

B. “...e fomos juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão.” 

C. “...O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já vai saber o preço, o prazo da 
garantia, o fabricante.” 

D. “Não será o mágico brinquedo de outros Natais.” 

E. “...é triste a gente não poder mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do 
mundo.” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Com efeito, a preposição “de” pode ter diversos sentidos, entre eles: indicar origem, lugar, propósito, modo, 
quantidade, meio, instrumento, motivo, causa, posse, tempo, entre outros. 

Na oração trazida no enunciado da questão, a preposição “de” está sendo utilizada no sentido de “causa”: 

“e eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando de sono em busca da árvore 
que durante a noite brotara embrulhos e coisas” 

Cambaleando de sono = cambaleando por causa do sono. 

Dessa forma, a fim de se resolver a questão deverá ser encontrada a assertiva onde a preposição “de” 
também indicará causa. 

 

A. “...onde Papai Noel viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e presentes.” 

ERRADO 

Da análise da assertiva, denota-se que a preposição “de” está sendo utilizada no sentido de indicar o 
conteúdo do trenó, indicando que está cheio de brinquedos e presentes. 

Portanto, incorreta a assertiva, uma vez que a preposição “de” não está indicando “causa”. 

 

B. “...e fomos juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão.” 

ERRADO 



 

Com efeito, a preposição “de”, na assertiva em comento, está indicando “modo”, conforme se denota da 
sentença abaixo transcrita: 

“...e fomos juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão." 

Fomos juntos de que modo? De mãos dadas. 

Assim, incorreta a assertiva. 

 

C. “...O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já vai saber o preço, o prazo da 
garantia, o fabricante.” 

ERRADO 

Ao fazer referência ao prazo da garantia, a preposição de está denotando uma ideia de posse (“prazo de 
quem”? Da garantia). 

Assim, incorreta a assertiva, uma vez que a preposição “de” não tem valor de causa. 

 

D. “Não será o mágico brinquedo de outros Natais.” 

ERRADO 

Da análise da oração trazida pela assertiva, denota-se que, ao se referir a “outros natais”, a preposição “de” 
indica uma ideia de tempo (“no tempo dos outros natais”). 

Portanto, incorreta a assertiva. 

 

E. “...é triste a gente não poder mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do 
mundo.” 

CERTO 

Com efeito, da análise da assertiva, infere-se que a preposição “das” (de + as) está indicando causa: 

“...é triste a gente não poder mais dar água a um velhinho cansado (por causa) das chaminés e tetos do 
mundo.” 

Portanto, a letra “e” é o gabarito da questão. 

 



 

QUESTÃO 44 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Revisores de textos reuniram-se para discutir erros mais comuns cometidos por repórteres em entrevistas, 
exemplificando esses erros com frases; entre as frases abaixo, aquela que se mostra inteiramente correta e 
adequada é: 

A. O Ministro da Fazenda não estava ao par de tudo; 

B. Graças ao déficit orçamentário, o governo parou de investir; 

C. A violência, segundo o estudo, nada tinha a haver com a miséria; 

D. A princípio, todos devem ser iguais perante a lei; 

E. “A mim ninguém me engana”, disse o delegado que investiga o caso. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão trata dos "chavões" utilizados comumente em textos jornalísticos. São vícios de linguagem muito 
comuns no dia-a-dia, inclusive em textos jornalísticos, mas que apresentam problemas sintáticos ou 
semânticos, ofendendo a norma culta da língua portuguesa. São perfeitas "cascas de banana" para os 
candidatos incautos. 

Vamos analisar alternativa a alternativa, verificando a correção gramatical de cada frase. 

 

A. O Ministro da Fazenda não estava ao par de tudo; 

ERRADO 

A expressão "a par" é usada para dizer que alguém está atualizada com determinado assunto. 

Por exemplo, "O presidente da empresa está a par da situação financeira" quer dizer que o presidente da 
empresa está ciente de toda situação financeira. 

Deve-se tomar muito cuidado, pois "a par" não utiliza o artigo definido masculino "o". Assim, não escrevemos 
"ao par", como na questão. Portanto, a assertiva é incorreta. 

("Ao par" quer dizer "com o mesmo valor". Assim, "o dólar está ao par do euro" quer dizer que o dólar está 



 

com o mesmo valor do euro.) 

 

B. Graças ao déficit orçamentário, o governo parou de investir; 

ERRADO 

"Graças a" é uma expressão usada como sinônimo de "Devido a". Assim, "Graças a seu bom humor" é 
equivalente a "Devido a seu bom humor". 

Contudo, "graças a" não é usado para eventos negativos! Como um "déficit orçamentário" é um evento 
econômico negativo, o seu uso na frase está incorreto. 

 

C. A violência, segundo o estudo, nada tinha a haver com a miséria; 

ERRADO 

A expressão "tinha a ver" é usada como equivalente de "tem relação com". Assim, "a galinha tinha a ver com 
o galo" é equivalente a "a galinha tinha relação com o galo". 

Contudo, note que se usa o verbo "ver" na expressão, e não o verbo "haver"! 

Portanto, a frase está incorreta, sendo um vício comum de linguagem. 

 

D. A princípio, todos devem ser iguais perante a lei; 

ERRADO 

"Em princípio" é uma expressão utilizada para dizer "em tese". Por exemplo, "Em princípio concordo com 
isto" significa "Em tese concordo com isto. 

"A princípio" é uma expressão utilizada para dizer "no começo". "O policial deveria investigar o bandido, a 
princípio" é equivalente a "o policia deveria investigar o bandido, no começo". 

Portanto, "a princípio" deveria ser substituído por "em princípio", pois a assertiva diz que "em tese", todos 
devem ser iguais perante a lei. 

Logo, a assertiva é incorreta. 

 

E. “A mim ninguém me engana”, disse o delegado que investiga o caso. 



 

CERTO 

Não há nenhum erro na assertiva, sendo esta a alternativa correta. 

Note que o ponto mais delicado do trecho é o uso do pronome oblíquo tônico "mim" em "a mim ninguém 
me engana", que repete o objeto indireto dado pelo pronome oblíquo atono "me". Contudo, não há erro 
gramatical aí. Primeiro, é uma citação direta, de forma que é apenas o registro do que outra pessoa 
expressou - não é erro, em tese, do repórter, e sim do entrevistado. Segundo, "A mim ninguém me engana" 
é uma marca estilística, usando um objeto pleonástico - é um caso de objeto repetido, para fins de ênfase e 
estilo, sendo uma expressão corrente na língua portuguesa. 

Portanto, a alternativa é correta. 

 

QUESTÃO 45 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“não poder dar-se amor a quem se ama”; a forma reduzida desse verso pode ser corretamente substituída 
por: 

A. que não se pudesse dar amor. 

B. que não se pode dar amor. 

C. que não se pôde dar amor. 

D. que não se podia dar amor. 

E. que não se possa dar amor. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E. 

A questão versa sobre ORAÇÕES DESENVOLVIDAS e ORAÇÕES REDUZIDAS e exigiu que o candidato julgasse 
os itens, de modo a identificar a assertiva correta.  

Temos que a forma desenvolvida da oração reduzida “não poder dar-se amor a quem se ama” é: 

que não se possa dar amor. 



 

Veja que “não poder dar-se amor a quem se ama” é uma uma oração subordinada reduzida de infinitivo - 
verbo auxiliar poder. 

Para a transformar em uma oração desenvolvida, precisamos inserir a conjunção que, e conjugar o 
verbo poder no tempo correspondente ao tempo da oração reduzida. No caso, como a oração reduzida está 
no presente - a quem se ama, o verbo poder com a conjunção que vai para o presente do subjuntivo - que 
não se possa.  

ORAÇÕES DESENVOLVIDAS E ORAÇÕES REDUZIDAS: 

* Fonte: Evanildo Bechara, na "Moderna Gramática Portuguesa", Editora Nova Fronteira, 2009. 

Nas orações desenvolvidas, o verbo está conjugado e temos conjunção integrante, pronome relativo ou 
conjunções adverbiais. 

Nas orações reduzidas, os verbos estão em suas formas nominais: infinitivo, particípio ou gerúndio, e não 
temos a presença dos transpositores (que, se, entre outros). 

Para desenvolver uma oração, devemos: 1) inserir a conjunção/pronome relativo; 2) conjugar o verbo no 
tempo correspondente à oração desenvolvida. 

 

QUESTÃO 46 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Controladoria (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 – Dados Primários 

Há cerca de 15 anos, um grupo de pesquisadores do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia) preparava um estudo sobre indicadores de sustentabilidade da cidade de Belém e precisava saber 
quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro da região metropolitana. Durante 
três meses, os pesquisadores buscaram o dado junto a órgãos públicos. Protocolo para cá, ofício para lá, o 
máximo que conseguiram foi uma estimativa de que existiam “umas cem praças”. Beto Veríssimo, líder de 
estudo, reuniu a equipe e propôs; vamos medir nós mesmos. Armados de GPS, trena e suor, em dois meses 
mapearam quase duas mil praças e áreas verdes na capital paraense. 

Lembrei-me desse episódio ao participar do debate recente sobre os dados de cobertura e uso da terra no 
Brasil. 

Em artigo recente no “Valor Econômico”, o autor conclui, após, segundo ele, cruzar várias fontes de dados, 
que entre 1990 e 2016 a área ocupada pela atividade agropecuária no Brasil teria sido reduzida em 4,2 
milhões de hectares, a despeito de 38 milhões de hectares terem sido desmatados no mesmo período. 
Afirma que a regeneração da mata nativa teria alcançado 50 milhões de hectares no período e que, portanto, 



 

para cada hectare desmatado, 1,3 hectare era recuperado. A expansão da produção agropecuária teria se 
dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos de produtividade. 

O incauto, ao ler tal informação, poderia concluir que a área das matas brasileiras teria aumentado nas 
últimas décadas, e a agropecuária reduzido a área ocupada. Portanto, a expansão da agropecuária não teria 
causado desmatamento e degradação. Ou seja, tudo ótimo, nada a mudar, basta seguirmos no rumo em que 
estamos. 

Nestas horas, é importante voltar às fontes de dados primários sólidas e abrangentes no tempo e no espaço. 

Existem atualmente três iniciativas de mapeamento de cobertura e uso da terra no Brasil. [...] Ainda que 
todos possam ser melhorados e, embora tenham diferenças de abordagem metodológica, legenda e 
resolução, os dados gerados por esses três projetos indicam de forma inequívoca: 

• o Brasil perdeu cobertura florestal e vegetação nativa durante todos os períodos analisados; 

• a área ocupada pela atividade agropecuária cresceu em todos os períodos; 

• houve regeneração em larga escala no Brasil, mas ela ainda representa menos de um terço das áreas 
desmatadas; 

• mais de 90% das áreas desmatadas se convertem em agropecuária. 

Esta é a realidade nua e crua dos dados primários. Eles, decerto, estão sujeitos a muitas análises e 
interpretações. Estas só não podem ir de encontro aos fatos. 

Tasso Azevedo, O GLOBO, 28/02/2018.   

“A expansão da produção agropecuária teria se dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos 
de produtividade.” 

Esse fragmento do texto indica 

A. uma conclusão do autor do texto em “Valor Econômico”. 

B. uma hipótese vista como absurda pelo autor do texto 1. 

C. uma informação real presente no texto do jornal “Valor Econômico”. 

D. uma possibilidade desconsiderada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

E. uma opinião veiculada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

Esta é uma questão que nos pede interpretação de texto.  

O autor inicia nos contando que pesquisadores do Imazon, ao precisarem de dados sobre metragem de áreas 
verdes e praças em Belém, precisaram eles mesmos realizar essas medições, pois os órgãos oficiais não 
tinham as informações. Ao concluir o trabalho, foi constatado uma enorme divergência entre os dados 
concretos e o que os órgãos oficiais imaginavam existir. 

A seguir, o autor cita um artigo do jornal Valor Econômico que diz cruzar várias fontes de dados sobre 
desmatamento no país, chegando a uma conclusão positiva, com a área desmantada diminuindo e a 
produção agropecuária aumentando em função do aumento de produtividade. 

O autor do texto 1 considera que esses fatos não refletem a realidade. 

O autor do texto apresentado na questão reforça então como “é importante voltar às fontes de dados 
primários sólidas e abrangentes no tempo e no espaço.” Diz que existem 3 iniciativas de mapeamento de 
cobertura de terra no Brasil e nos apresenta os dados comuns a todas, mesmo havendo diferenças de 
metodologias: o desmatamento cresceu, a área ocupada por agropecuária cresceu, a maior parte da área 
desmatada vai para agropecuária, há áreas recuperadas, mas em menor proporção. Esses dados mostram a 
situação real. O autor diz que podemos analisá-los e interpretá-los mas não podemos negar os fatos. 

Esta questão trata de interpretação da frase que finaliza o 3º parágrafo, e é uma conclusão irônica do autor 
do texto 1 sobre os dados apresentados no artigo do jornal Valor Econômico. 

 

A. uma conclusão do autor do texto em “Valor Econômico”. 

ERRADO 

A alternativa já pode início confundir, gerando dúvidas sobre qual autor está fazendo referência. 

O texto 1 foi publicado no jornal O Globo. O autor do texto 1, cujo nome é Tasso Azevedo, no parágrafo 3º, 
cita um artigo publicado no jornal Valor Econômico, nos dando um breve resumo dos dados apresentados 
no artigo. O autor dos dois textos não é o mesmo, nem sabemos quem é o autor do artigo do Valor 
Econômico. Não temos reproduzido o artigo original publicado no jornal, apenas um copilado feito pelo autor 
do texto 1. Não temos então acesso a conclusão desse artigo. Temos somente as partes que Tasso Azevedo 
nos contou.  

Portanto, a frase não é conclusão do artigo. É uma afirmação irônica sobre o que se pode supor 
considerando os dados incorretos do artigo. 

 

B. uma hipótese vista como absurda pelo autor do texto 1. 



 

CERTO 

O autor do texto 1 considera irreais os dados analisados no artigo do jornal Valor Econômico. A afirmação do 
enunciado da questão é uma conclusão irônica do autor do texto 1, tendo como base os dados apresentados 
no artigo.  

Em contraponto a esses dados, ele nos apresenta no 7º parágrafo os dados que considera confiáveis e que 
mostram uma situação oposta a visão otimista do artigo do jornal. Mais uma evidência de que as informações 
são consideradas absurdas pelo autor do texto 1, é o parágrafo 5, que chama de incauto um possível leitor 
do jornal que acreditasse no que estava escrito no artigo. 

 

C. uma informação real presente no texto do jornal “Valor Econômico”. 

ERRADO 

A afirmação do enunciado da questão não é uma informação real presente no artigo. O autor do texto 1 não 
considera essas informações do artigo como sendo reais.  

Tanto que mais adiante, no parágrafo 7, ele apresenta os dados que considera confiáveis. Mais uma prova 
de que as informações não são consideradas reais é o autor, no parágrafo 5, chamar de incauto um possível 
leitor do jornal que acreditasse no que estava escrito no artigo.  Essa frase é uma afirmação repleta de ironia 
que o autor do texto 1 faz, considerando os dados irreais que o artigo apresenta. 

 

D. uma possibilidade desconsiderada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

ERRADO 

Não se trata de possibilidade desconsiderada pelo autor do artigo em no jornal Valor Econômico. Na verdade, 
é a ideia que o artigo pretende transmitir, de que tudo esta no caminho certo, minimizando o desmatamento 
no Brasil.  

O artigo diz que há mais regeneração da mata nativa do que desmatamento. A ideia que o artigo pretende 
passar, de acordo com o autor do texto 1, é de que "a expansão da agropecuária não teria causado 
desmatamento e degradação. Ou seja, tudo ótimo, nada a mudar, basta seguirmos no rumo em que 
estamos."! 

 

E. uma opinião veiculada pelo autor do artigo em “Valor Econômico”. 

ERRADO 



 

Na verdade, essa afirmação é feita pelo autor do texto 1, de forma irônica, sobre os dados apresentados no 
artigo. Considerando os dados exibidos no artigo, seria esperado chegar a essa conclusão otimista, porém o 
texto 1 considera as informações do artigo irreais.  

 

QUESTÃO 47 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Contador (SEFIN RO) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Do que as pessoas têm medo? 

A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles. Se hoje é possível existir redes sociais; 
se é possível que pessoas se organizem em grupos ou movimentos e digam ou escrevam o que querem e o 
que pensam, devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto. 

A liberdade não é um benefício seletivo. Não existe numa sociedade quando alguns indivíduos têm mais 
liberdade que outros, ou quando a de uns se sobrepõe à de outros. 

É fundamental para a evolução das sociedades compreender que o status quo das culturas está sempre se 
modificando, e que todas as modificações relacionadas aos costumes de cada época precisaram quebrar 
paradigmas que pareciam imutáveis. Foi assim com a conquista do voto da mulher, com a trajetória até o 
divórcio e para que a “desquitada” deixasse de ser discriminada. Foi assim, também, com outros costumes: 
o comprimento das saias, a introdução do biquíni, a inclusão racial, as famílias constituídas por união estável, 
o primeiro beijo na TV e tantas outras mudanças que precisaram vencer os movimentos conservadores até 
conseguirem se estabelecer. Hoje, ninguém se importa em ver um casal se beijando numa novela (desde que 
o casal seja formado por um homem e uma mulher). Há pouco mais de 60 anos, o primeiro beijo na TV, 
comportado, um encostar de lábios, foi um escândalo para a época. 

A questão do momento é se existe limite para a expressão da arte. 

Simone Kamenetz, O Globo, 18/10/2017. (Adaptado) 

Apesar de bem escrito, o primeiro parágrafo do texto apresenta uma incorreção, segundo a norma padrão. 

Assinale a opção que a apresenta. 

A. O segmento “Para a maioria dela” deveria ser substituído por “Para a maioria delas”. 

B. O segmento “têm sentido diferente” deveria ser substituído por “têm sentidos diferentes”. 



 

C. O segmento “a falta desses direitos” deveria ser substituído por “a falta desse direito”. 

D. O segmento “É possível existir” deveria ser substituído por “É possível existirem”. 

E. O segmento “devem-se essas prerrogativas” deveria ser substituído por “deve-se essas 
prerrogativas”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige entendimento das regras gramaticais, em específico das regras de concordância verbal e 
nominal.  

A concordância verbal é a concordância em número (singular e plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª) entre o sujeito 
e o verbo utilizado. 

Primeiro devemos identificar o sujeito:  

- Sujeito Simples -> O verbo concorda com o único núcleo. 

Exemplo: O garçom trouxe a refeição. / Os garçons trouxeram a refeição. 

- Sujeito Composto anteposto ao verbo –>  O verbo fica no plural. 

Exemplo: O rei e a rainha compareceram à festa. 

- Sujeito Composto posposto ao verbo –> O verbo pode ficar no plural fazendo a concordância total com o 
sujeito, ou ficar no singular concordando apenas com o sujeito mais próximo.  

Exemplo: Compareceram à festa o rei e a rainha. / Compareceu a festa o rei e a rainha.  

- Sujeito Indeterminado ->  O verbo fica na 3ª pessoa do plural. 

Exemplo: Pediram silêncio. 

*Quando acompanhado de pronome indeterminador de sujeito SE o verbo ficará no singular - Ex. Trabalha-
se muito aqui. 

- Oração sem sujeito -> O verbo fica na 3ª pessoa do singular. 

Exemplo: Há várias semanas que não o vejo. 

- Sujeito oracional -> O verbo fica na 3ª pessoa do singular. 

Exemplo: Parece que eles chegaram. 



 

A concordância nominal é a concordância entre os substantivo e termos que se referem a ele, que devem 
concordar em gênero e número, ou seja, as demais classes gramaticais que se referem ao substantivo devem 
com ele concordar. 

Exemplo: As flores bonitas estão no vaso.  

O artigo "as" concorda com o substantivo "flores".  

O adjetivo "bonitas" concorda com o substantivo "flores".  

 

A. O segmento “Para a maioria dela” deveria ser substituído por “Para a maioria delas”. 

ERRADO 

"A geração pós-1980 e início de 1990 só conhece os tempos militares pelos livros de História e pelas séries da 
TV. Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente  (...)" 

O pronome "dela" refere-se ao termo "geração", no singular. Assim, a alteração sugerida prejudicaria a 
correção gramatical.  

 

B. O segmento “têm sentido diferente” deveria ser substituído por “têm sentidos diferentes”. 

ERRADO 

"Para a maioria dela, as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem 
conheceu a falta desses direitos e as consequências de brigar por eles." 

Os adjetivos e os pronomes devem concordar com seu referente.  

O termo "diferente" refere-se ao "sentido", no singular. (sentido diferente) 

Com a alteração proposta, o termo "diferentes" refere-se a "sentidos", no plural. (sentidos diferentes). 
Entretanto,  para manter a correção da frase, o pronome "daquele" também deveria sofrer a alteração, pois 
se refere ao termo "sentidos".  

Assim, a alteração sugerida provocaria erro de concordância nominal.  

 

C. O segmento “a falta desses direitos” deveria ser substituído por “a falta desse direito”. 

ERRADO 



 

(...) as palavras “democracia” e “liberdade” têm sentido diferente daquele para quem conheceu a falta 
desses direitos e as consequências de brigar por eles. 

O termo "desses direitos" refere-se ao direito à democracia e ao direito à liberdade.  

Com a alteração sugerida (a falta desse direito), a frase perderia a clareza uma vez que não seria possível 
identificar a qual direito se refere, ou à democracia ou à liberdade.  

 

D. O segmento “É possível existir” deveria ser substituído por “É possível existirem”. 

CERTO 

"Se hoje é possível existir redes sociais" 

O verbo "existir" deve concordar com o sujeito "redes sociais", no plural.  

Vamos reescrever a frase para facilitar o entendimento  

Se é possível que redes sociais existam. 

Se hoje é possível redes sociais existirem. 

Assim, a alteração sugerida é adequada para a correção da frase.   

 

E. O segmento “devem-se essas prerrogativas” deveria ser substituído por “deve-se essas 
prerrogativas”. 

ERRADO 

"(...) devem-se essas prerrogativas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura 
violenta, a custo muito alto." 

O verbo "dever" deve concordar com o sujeito "prerrogativas", no plural. Assim, a alteração sugerida 
provocaria erro de concordância.  

O "se" é uma partícula apassivadora. Vamos reescrever a frase para facilitar o entendimento. 

Essas prerrogativas são devidas a quem no passado combateu as arbitrariedades de uma ditadura violenta, 
a custo muito alto 

 



 

QUESTÃO 48 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Ler não é natural. Mesmo falar e conversar não são atos naturais, são culturais. Portanto, ninguém nasce 
sabendo falar, conversar, ler ou escrever. Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos que 
precisam ser transmitidos e ensinados. A linguagem articulada não é um fenômeno da natureza, é da cultura. 
Vem do grupo social, ou seja, se ninguém ensinar, não se aprende. 

A frase abaixo que NÃO mostra ligação temática com esse segmento textual da escritora Ana Maria Machado 
é: 

A. transmitir experiências para a geração seguinte é uma necessidade inevitável para a sobrevivência 
humana; 

B. é claro que as famílias ensinaram e ainda ensinam muita coisa, mas outras demandas surgiram e 
houve necessidade de instâncias institucionais nesse processo; 

C. o ambiente da sala de aula influencia no processo de ensino-aprendizagem e na metodologia 
empregada nas aulas; 

D. a educação selecionou e sintetizou, entre tantos saberes acumulados, aquilo que devia ser 
indispensável aos que chegam a este mundo; 

E. a humanidade criou alguns ofícios para garantir que a herança cultural pudesse se propagar por 
meio da transmissão escrita. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Questão de interpretação de texto. 

Ao resolver uma questão de interpretação de texto é necessário se ater ao que está de fato escrito no texto, 
levando em consideração os argumentos do autor e os dados da fonte.  

Erros comuns ao interpretar um texto: 

Extrapolação: ocorre quando fazemos associações que ultrapassam os limites do texto. 

Redução: ocorre quando nós restringimos o significado de algo dito no texto. É o contrário da extrapolação. 

Contradição: ocorre quando o autor passa uma informação e nós a entendemos de maneira oposta, muitas 
vezes por falta de atenção ao ler o texto. 



 

 

A. transmitir experiências para a geração seguinte é uma necessidade inevitável para a sobrevivência 
humana; 

CERTO 

Para que o ser humano sobreviva deve aprender com as experiências de seus antecessores.  

"Transmitir experiências para a geração seguinte é uma necessidade inevitável para a sobrevivência 
humana." 

"São habilidades e conhecimentos que precisam ser transmitidos e ensinados" 

 

B. é claro que as famílias ensinaram e ainda ensinam muita coisa, mas outras demandas surgiram e 
houve necessidade de instâncias institucionais nesse processo; 

CERTO 

A medida que vivemos percebemos nossas dificuldades. Necessidades são criadas e desenvolvemos 
habilidades para lidar com elas, como falar para nos comunicar em sociedade de maneira mais eficiente.  

"Ler não é natural. Mesmo falar e conversar não são atos naturais, são culturais. Portanto, ninguém nasce 
sabendo falar, conversar, ler ou escrever. Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos que 
precisam ser transmitidos e ensinados. A linguagem articulada não é um fenômeno da natureza, é da 
cultura. Vem do grupo social, ou seja, se ninguém ensinar, não se aprende." 

 

C. o ambiente da sala de aula influencia no processo de ensino-aprendizagem e na metodologia 
empregada nas aulas; 

ERRADO 

O texto não fala sobre a influência da sala de aula no processo de aprendizagem. Ele foca no aprendizado 
passado de geração para geração, nas habilidades adquiridas com a evolução da espécie humana. 

 

D. a educação selecionou e sintetizou, entre tantos saberes acumulados, aquilo que devia ser 
indispensável aos que chegam a este mundo; 

CERTO 



 

Diante de todas as habilidades desenvolvidas pela espécie humana ao longo dos anos, as indispensáveis à 
sobrevivência foram priorizadas e ensinadas como base da educação. 

"Ler não é natural. Mesmo falar e conversar não são atos naturais, são culturais. Portanto, ninguém nasce 
sabendo falar, conversar, ler ou escrever. Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos 
que precisam ser transmitidos e ensinados." 

 

E. a humanidade criou alguns ofícios para garantir que a herança cultural pudesse se propagar por 
meio da transmissão escrita. 

CERTO 

A humanidade desenvolveu formas de se ensinar as habilidades indispensáveis. Hoje existem escolas, 
professores, escritores, pesquisadores e vários outros ofícios que propagam ensinamentos por meio da 
escrita.  

"São habilidades e conhecimentos que precisam ser transmitidos e ensinados. A linguagem articulada não 
é um fenômeno da natureza, é da cultura. Vem do grupo social, ou seja, se ninguém ensinar, não se 
aprende." 

 

QUESTÃO 49 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Ceará | Cargo: Técnico Judiciário - Área Judiciária (TJ CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O fim das penas não é atormentar, perseguir e afligir um ser sensível... Seu fim é apenas impedir que o réu 
cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazerem o mesmo”. 

Se quiséssemos nominalizar todas as ações sublinhadas, deveríamos trocar os verbos por substantivos; nesse 
caso, a substituição inadequada seria: 

A. atormentar um ser sensível / atormentação de um ser sensível; 

B. perseguir um ser sensível / perseguição de um ser sensível; 

C. afligir um ser sensível / aflição de um ser sensível; 

D. impedir que o réu cause novos danos / impedimento de o réu causar novos danos; 

E. dissuadir os outros / dissuasão dos outros. 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Nominalizar um verbo é demonstrar o substantivo "gerado" por sua utilização. 

Por exemplo: "João comprou o carro" 

Gera "A compra do carro" 

Outros exemplos: 

Ele chegou, e isso deixou sua família feliz. / Sua chegada deixou sua família feliz. 

Ela realizou seu sonho / A realização de seu sonho... 

 

A. atormentar um ser sensível / atormentação de um ser sensível; 

CERTO 

O substantivo verbal de "atormentar" é "atormentação". 

Os dois podem ser usados em um contexto ativo como no da questão. 

Também pode ser usado na forma "Atormentamento". 

Atormentar gera a atormentação ou o atormentamento de algo/alguém. 

Ele atormentou seus colegas / A atormentação de seus colegas / O atormentamento de seus colegas. 

 

B. perseguir um ser sensível / perseguição de um ser sensível; 

CERTO 

Para praticar o ato de perseguir, deve-se realizar uma "perseguição". 

Portanto, perseguir gera o substantivo perseguição. 

Exemplo: 

A Polícia perseguiu o infrator até sua captura / A perseguição do infrator pela Polícia resultou em sua 
captura. 

 

C. afligir um ser sensível / aflição de um ser sensível; 



 

ERRADO 

Questão bastante difícil, mas aqui deveria ser usado o termo "afligimento", pois "aflição de um ser sensível" 
indica que esse ser gera a aflição, mas na frase original o ser sensível é quem sofre a ação de afligir, praticada 
por alguém. 

Ou seja, alguém praticou o afligimento de um ser sensível. 

O ser sensível sofreu a aflição. 

Ou seja, temos que nos perguntar: 

• Se eu quero (a) atormentar um ser sensível, eu devo praticar a atormentação dele – OK 
• Se eu quero (b) perseguir, eu devo praticar a perseguição – OK 
• Se eu quero (d) impedir, vou praticar o impedimento – OK 
• Se eu quero (e) dissuadir, vou praticar a dissuasão - OK 

Já, se eu quero afligir, vou praticar o afligimento, e não a aflição. 

Afligimento é o Ato de causar aflição. 

Aflição é o Estado daquele que está aflito. 

 

D. impedir que o réu cause novos danos / impedimento de o réu causar novos danos; 

CERTO 

Para impedir, alguém pratica o impedimento. 

Como este substantivo representa a ação realizada por alguém, pode ser usado nesse caso. 

Exemplo: As autoridades impediram o agressor / O impedimento do agressor foi realizado pelas 
autoridades. 

 

E. dissuadir os outros / dissuasão dos outros. 

CERTO 

Para dissuadir, a ação praticada é a dissuasão. 

Assim como impedimento, perseguição e atormentação, o substantivo dissuasão representa tanto quem 
pratica quanto quem sofre a ação. 



 

É o que ocorre em todas as alternativas, exceto na incorreta, em que o substantivo mencionado representa 
apenas quem sofre a ação, enquanto a frase original indica uma ação. 

Exemplo: Ele dissuadiu seus clientes ara vender seu produto em massa / A dissuasão de seus clientes gerou 
a venda em massa de seu produto.  

 

QUESTÃO 50 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Os Estatutos do Homem (segmento) 

Artigo VIII 

Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 

não poder dar-se amor a quem se ama 

e saber que é a água 

que dá à planta o milagre da flor. 

Thiago de Mello, Os Estatutos do Homem 

Entre as duas partes do texto (versos 1-3 e 4-5) há um problema de construção, que é: 

A. a falta de paralelismo. 

B. a presença de ambiguidade. 

C. a troca indevida entre parônimos. 

D. a independência semântica das duas partes. 

E. o emprego de diferentes tempos verbais. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A questão exigiu conhecimento de diversos assuntos: PARALELISMO - semelhança de estruturas, ideias ou 



 

opiniões; AMBIGUIDADE - imprecisão de sentido; PARÔNIMOS - palavras com grafia ou pronúncia similares, 
mas com significados diferentes; SEMÂNTICA, TEMPOS VERBAIS. 

A questão pede o problema de construção que há entre as duas partes do texto (versos 1-3 e 4-5): 

 1 Fica decretado que a maior dor  

2 sempre foi e será sempre  

3 não poder dar-se amor a quem se ama 

4 e saber que é a água  

5 que dá à planta o milagre da flor. 

Temos que o problema entre as duas partes é a falta de paralelismo. 

O paralelismo é a semelhança de estruturas, ideias ou opiniões. Nos três primeiros versos o autor está 
falando sobre a dor de não se poder dar amor a quem se ama; logo em seguida, nos dois próximos versos, o 
autor muda o assunto, e fala sobre a importância da água, que dá à planta o milagre da flor. 

Não temos, entre as partes do texto, a independência semântica das duas partes. A segunda parte e saber 
que é a água que dá à planta o milagre da flor está ligada semanticamente ao início do poema Fica decretado 
que a maior dor.  

 

QUESTÃO 51 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Especialista Legislativo - 
Registro de Debates (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a frase em que a concordância verbal está realizada corretamente: 

A. Havia acontecido outros acidentes no mesmo local; 

B. Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha; 

C. Vão terminar ocorrendo novos desabamentos; 

D. Acho que no inverno farão dias menos frios; 

E. Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais. 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobra o conhecimento acerca da concordância verbal pedindo a alternativa CORRETA. 

Para resolvê-la é necessário o conhecimento das regras gerais e de alguns pontos mais específicos, a saber: 

• Verbo "haver". 

• Verbo "fazer". 

• Sujeito inexistente. 

 

A. Havia acontecido outros acidentes no mesmo local; 

ERRADO 

Temos um erro de concordância verbal. 

1. Encontramos a locução verbal "Havia acontecido". 

2. Encontramos o sujeito "acidentes". 

3. O sujeito está no plural, logo, o verbo deve ficar no plural, portanto: "Haviam acontecido". 

CONCLUSÃO. 

• Havia acontecido outros acidentes no mesmo local; 

• Haviam acontecido outros acidentes no mesmo local; 

ATENÇÃO!!!  

Quando o verbo "haver" está em locução verbal ele não é impessoal, portanto irá respeitar o verbo 
principal, por isso ele varia nesse caso. 

 

B. Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha; 

ERRADO 

Temos um erro de concordância verbal. 

1. Encontramos locução verbal "deve bastar". 

2. Encontramos o sujeito "duas xícaras". 



 

3. O sujeito está no plural, logo, o verbo auxiliar deve ficar no plural, portanto: "devem bastar". 

CONCLUSÃO: 

• Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha; 

• Para o bolo, devem bastar duas xícaras de farinha; 

NÃO SE ESQUEÇA DISSO!!! 

CONCORDÂNCIA VERBAL. 

Na concordância verbal o verbo concorda com o seu sujeito.  

Para cada verbo temos obrigatoriamente o seu único e respectivo sujeito.  

Para resolver a questão, o primeiro passo é encontrar o verbo ou a locução verbal (já que funciona como 
um verbo). 

Uma vez encontrado, torna-se necessário encontrar o seu sujeito, pois, como já dito, é justamente com 
o sujeito que o verbo ou a locução verbal irão concordar. 

Siga os passos: 

1. Encontrar o verbo. 

2. Encontrar o sujeito. 

3. Fazer a concordância do verbo com o seu sujeito. 

 

C. Vão terminar ocorrendo novos desabamentos; 

CERTO 

Temos um erro de concordância verbal. 

1. Encontramos a locução verbal "Vão terminar ocorrendo". 

2. Encontramos o sujeito "novos desabamentos". 

3. O sujeito está no plural, logo, o verbo auxiliar está corretamente no plural. 

CONCLUSÃO: 

• Vão terminar ocorrendo novos desabamentos; 



 

NÃO SE ESQUEÇA DISSO!!! 

CONCORDÂNCIA VERBAL. 

Na concordância verbal o verbo concorda com o seu sujeito.  

Para cada verbo temos obrigatoriamente o seu único e respectivo sujeito.  

Para resolver a questão, o primeiro passo é encontrar o verbo ou a locução verbal (já que funciona como 
um verbo). 

Uma vez encontrado, torna-se necessário encontrar o seu sujeito, pois, como já dito, é justamente com 
o sujeito que o verbo ou a locução verbal irão concordar. 

Siga os passos: 

1. Encontrar o verbo. 

2. Encontrar o sujeito. 

3. Fazer a concordância do verbo com o seu sujeito. 

 

D. Acho que no inverno farão dias menos frios; 

ERRADO 

Temos um erro de concordância verbal. 

1. Encontramos o verbo "farão". 

2. NÃO encontramos o sujeito, pois ele é INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO). 

3. O sujeito é INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO), logo, o verbo deve estar obrigatoriamente na 3ª 
pessoa do singular, portanto: "fará". 

CONCLUSÃO: 

• Acho que no inverno farão dias menos frios; 

• Acho que no inverno fará dias menos frios; 

ATENÇÃO!!! 

QUANDO O SUJEITO É INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO)??? 



 

Quando os verbos são impessoais, vale dizer: quando não existe um sujeito praticando a ação verbal. 

Ora, se não existe sujeito, o verbo irá concordar com quem??? 

COM NINGUÉM!!! 

Portanto, nos casos de sujeito INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO), o verbo ficará sempre e 
obrigatoriamente na 3ª pessoa do singular. 

Nas locuções verbais a impessoalidade do verbo principal “afeta” também o verbo auxiliar, ou seja, também 
não sofrerá a variação. 

Seguem dois exemplos bem cobrados: 

• Verbo "HAVER" com sentido de "EXISTIR", "OCORRER" ou "TEMPO DECORRIDO". 

• Verbos "FAZER", "PARECER", "FICAR", "ESTAR", indicando TEMPO ou ASPECTOS NATURAIS. 

 

E. Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais. 

ERRADO 

O sujeito do verbo "tratem" é INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO), logo, o verbo deve ficar na 3ª pessoa 
do singular, portanto: "trate". 

• Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais. 

• Embora se trate de resultados bons, é necessário estudar mais. 

QUANDO O SUJEITO É INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO)??? 

Quando os verbos são impessoais, vale dizer: quando não existe um sujeito praticando a ação verbal. 

Ora, se não existe sujeito, o verbo irá concordar com quem??? 

COM NINGUÉM!!! 

Portanto, nos casos de sujeito INEXISTENTE (ORAÇÃO SEM SUJEITO), o verbo ficará sempre e 
obrigatoriamente na 3ª pessoa do singular. 

Nas locuções verbais a impessoalidade do verbo principal “afeta” também o verbo auxiliar, ou seja, também 
não sofrerá a variação. 

 



 

QUESTÃO 52 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Professor de Português (Pref Salvador/BA) 
| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“O conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão”. (Boris Casoy) Nessa frase, o 
vocábulo “palavrão”, formado com o sufixo -ão, perdeu o valor de aumentativo, passando a significar 
“palavra chula”. 

A opção abaixo em que esse caso NÃO está representado por nenhum dos termos é: 

A. cartão – homenzarrão – garrafão. 

B. caixão – portão – colherão. 

C. papelão – facão – jarrão. 

D. casarão – panelão – pratão. 

E. pezão – cabeção – fardão. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimentos sobre a variação em grau dos substantivos e pede qual alternativa 
apresenta palavras cujo significado NÃO foi alterado por essa variação. Ou seja, estamos em busca das 
palavras que, ao adicionarmos o sufixo "ão", exprimem apenas sua dimensão aumentada. 

Existem dois graus dos substantivos: aumentativo e diminutivo, cada qual podendo assumir a 
forma analítica (uso de adjetivos) ou sintética (uso de sufixos). Vejam alguns exemplos: 

• Analítico aumentativo: celular grande, espaço enorme, obra gigantesca... 
• Analítico diminutivo: televisão pequena, estoque ínfimo, sala minúscula... 
• Sintético aumentativo: muralha, fogaréu, vozeirão, pançudo... 
• Sintético diminutivo: filhote, casebre, vilarejo, chuvisco... 

Entretanto, alguns substantivos já perderam a ideia de grau, como: fogão, colchão, calcinha, pastilha, 
cavalete, sombrinha... 

Feitas essas considerações iniciais, analisemos as alternativas: 

 



 

A. cartão – homenzarrão – garrafão. 

ERRADO 

Cartão e Garrafão podem assumir significados diferentes de seus respectivos graus aumentativos. 

Cartão: não é mais uma carta grande, mas pode ser um papel espesso ou um pedaço retangular de plástico 
- cartão de crédito/débito, cartão de visita, cartão do árbitro... 

Homenzarrão: homem grande. 

Garrafão: pode ser uma garrafa grande ou a área do campo de basquete mais próxima da tabela. 

Fonte: Dicionário Aulete Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/>. Acesso em: 16 de janeiro de 
2021. 

 

B. caixão – portão – colherão. 

ERRADO 

Caixão e Portão assumiram significados diferentes de seus respectivos graus aumentativos. 

Caixão: caixa de madeira em que se colocam os defuntos a serem sepultados. Repare que podemos falar em 
"caixão grande ou caixão pequeno", haja vista ter perdido a ideia de grau. 

Portão: porta que dá acesso ao exterior de uma casa ou à garagem; perdeu a noção de grau aumentativo. 

Colherão: colher grande; mantém a ideia de variação aumentativa. 

Fonte: Dicionário Aulete Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/>. Acesso em: 16 de janeiro de 
2021. 

 

C. papelão – facão – jarrão. 

ERRADO 

As três palavras podem assumir significados diferentes de seus respectivos graus aumentativos. 

Papelão: papel grosso e resistente usado na fabricação de caixas, embalagens, cartões. Também pode ser 
um comportamento reprovável, inadequado. 

Facão: pode assumir diversos sentidos além de uma "faca grande", dentre eles: aparelho de cortar papelão; 
pescador que retalha a baleia; solteirona (regionalismo); um tipo de peixe. 



 

Jarrão: jarra grande; senhora que já não consegue mais dançar e fica apenas sentada nas festas. 

Fonte: Dicionário Aulete Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/>. Acesso em: 16 de janeiro de 
2021. 

 

D. casarão – panelão – pratão. 

CERTO 

As três palavras não possuem sentidos diversos que não sejam seus respectivos graus aumentativos. 

Casarão: casa grande. 

Panelão: panela grande. 

Pratão: prato grande. 

 

E. pezão – cabeção – fardão. 

ERRADO 

Cabeção e Fardão assumiram significados diferentes de seus respectivos graus aumentativos. 

Pezão: pé grande 

Cabeção: pode ser cabeça grande, o cabresto para guiar cavalos ou a gola da vestimenta de eclesiásticos. 

Fardão: uniforme de gala dos militares. 

Fonte: Dicionário Aulete Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/>. Acesso em: 16 de janeiro de 
2021. 

 

QUESTÃO 53 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Analista Administrativo (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto: 

Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos 
indistintamente. Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados. 



 

Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso. No entanto, apenas os sábios 
conseguem uma felicidade autêntica. Eles são guiados por valores e preocupados em fazer uso da bondade, 
aplicando uma visão mais otimista à vida. 

Se procurarmos agora no dicionário o termo sabedoria, será encontrada uma definição simples: a faculdade 
das pessoas de agir de maneira sensata, prudente ou correta. Sendo assim, a primeira pergunta que vem à 
mente é: a inteligência não nos dá a capacidade de nos movimentarmos no nosso dia a dia da mesma 
maneira? Um QI médio ou alto não nos garante a capacidade de tomar decisões acertadas? 

É claro que sim. Também é claro que quando falamos de inteligência surgem diferentes nuances. Por isso, o 
tipo de personalidade e a maturidade emocional são fatores que influenciam mais concretamente as 
realizações das pessoas. Isso também é verdadeiro em relação à capacidade de investir mais ou menos em 
seu próprio bem-estar e no dos outros. 

Em vista disso, inteligência e sabedoria são dois conceitos interessantes. Assim, poderemos ter uma ideia 
mais precisa e útil do que realmente são. Afinal, se queremos algo, além de ter um alto QI, é necessário 
desenvolver uma sabedoria excepcional e moldar uma personalidade virtuosa. Isso vai um passo além do 
cognitivo e do emocional. 

“A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância.” Sócrates. 

Disponível em https:amentemaravilhosa.com.br/inteligencia-e-sabedoria/ 

“Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos 
indistintamente”. 

Esse segmento do texto mostra que nossa linguagem cotidiana: 

A. falha em determinar especificidades da realidade. 

B. é empregada de diferentes formas em função da situação comunicativa em que se insere. 

C. não possui todos os vocábulos necessários à perfeita comunicação humana. 

D. engloba todo o conhecimento humano, mas não é usada de forma coerente por todos. 

E. não é capaz de mostrar a diferença entre realidades próximas. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A presente questão exige que o candidato interprete dois períodos do texto, chegando a uma 
conclusão sobre a linguagem cotidiana. 



 

Como o comando da questão não restringiu a análise a ser feita pelo candidato (com expressões como 
"segundo o texto", "de acordo com o autor" etc.), permite-se maior abstração e o uso de inferências. 

Inferências são deduções realizadas a partir das ideias textuais. Não são informações explícitas, são 
decorrências lógicas das afirmações apresentadas. 

Ex. Devido ao estresse, Skyler White voltou a fumar [Ora, se voltou a fumar, podemos inferir que fumava e 
que largou o hábito]. 

 

A. falha em determinar especificidades da realidade. 

CERTO 

Segundo o texto, a linguagem cotidiana usa os termos inteligência e sabedoria como se fossem sinônimos 
perfeitos, o que não é verdade.  

Assim, ela falha, por vezes, em diferenciar pormenores. 

É evidente que a língua cotidiana, primordialmente falada, não se atém a tantos detalhes quanto a língua 
escrita. Por isso, o uso de palavras próximas como sinônimos indistintos é muito comum, como no caso 
de feliz (qualidade) e alegre (estado de espírito). 

 

B. é empregada de diferentes formas em função da situação comunicativa em que se insere. 

ERRADO 

O segmento textual não aborda situações comunicativas diferentes; trata-se apenas de uma característica 
da língua cotidiana como um todo. 

No entanto, pode-se imaginar empregos diferentes para essa linguagem a depender do contexto. Numa roda 
de amigos, por exemplo, denota intimidade; ao se dirigir a uma autoridade, como um monarca ou um 
presidente, pode expressar desdém ou descaso. 

 

C. não possui todos os vocábulos necessários à perfeita comunicação humana. 

ERRADO 

O próprio texto afirma que as palavras inteligência e sabedoria existem e são usadas na linguagem 
cotidiana. 



 

O que falta, segundo se depreende do segmento, é o emprego minucioso desses vocábulos. 

 

D. engloba todo o conhecimento humano, mas não é usada de forma coerente por todos. 

ERRADO 

Temos aqui um caso de extrapolação textual. Não se encontra no texto - nem se conclui a partir dele - a 
informação de que a linguagem cotidiana engloba todo o conhecimento do mundo. 

A segunda parte da afirmação poderia ser dada como correta, já que o trecho afirma que o uso da linguagem 
não é sempre o mais adequado. 

 

E. não é capaz de mostrar a diferença entre realidades próximas. 

ERRADO 

Exatamente o contrário: as palavras destacadas, embora possuam semântica semelhante, são capazes de 
transmitir significados diferentes. 

A propósito, o corpo textual é dedicado a explicar ao leitor as diferenças entre os termos. 

 

QUESTÃO 54 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Os turistas visitaram o Corcovado, conheceram a floresta da Tijuca, telefonaram para seus parentes na 
Suíca, passearam de bondinho no Pão de Acúcar e tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana”.  

A marca desse segmento textual que faz com que ele não possa ser considerado como narrativo é: 

A. todas as ações são praticadas pelos mesmos personagens. 

B. a inexistência de qualquer conflito entre os personagens. 

C. a ausência de indicações de localização de tempo. 

D. as ações citadas não obedecerem a uma sequência. 

E. a não ocorrência de mudanças de tempos verbais. 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Busca-se a alternativa que explica a razão pela qual o segmento do enunciado não pertence ao tipo textual 
narrativo. 

Narração é o tipo textual cuja finalidade é contar uma história, fictícia ou não, relatando uma sucessão de 
fatos que recaem sobre os personagens, em um determinado tempo e em determinados lugares, de forma 
linear ou não linear. 

 

A. todas as ações são praticadas pelos mesmos personagens. 

ERRADO 

Uma narrativa pode ser construída até mesmo com um único personagem. O fato de todas as personagens 
agirem da mesma forma não invalidaria a classificação como tipo narrativo. 

Pode-se relatar um acontecimento vivido, como uma noite com amigos, no qual todos os envolvidos 
compartilham todas as ações praticadas. 

 

B. a inexistência de qualquer conflito entre os personagens. 

ERRADO 

Toda narrativa precisa de fatos sucedâneos, mas prescinde de conflitos.  

Alguns gêneros narrativos costumeiramente apresentam situações conflituosas, como os contos e as fábulas. 
No entanto, relatos e crônicas, por exemplo, podem narrar sem a presença de embate algum. 

 

C. a ausência de indicações de localização de tempo. 

ERRADO 

Os textos narrativos são constituídos de eventos sucedâneos, cronológicos ou não. Porém, indicações 
temporais não são obrigatórias em um texto narrativo, desde que seja possível acompanhar a passagem do 
tempo de outras formas (como pela coerência). 

Sugiro a leitura do texto Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. O autor consegue narrar um dia inteiro 
valendo-se apenas de substantivos e de pontos. 



 

Preste atenção: o transcurso do tempo é essencial a uma narração! O que se pode ignorar - ainda que se 
empobreça o texto - é a utilização de marcadores explícitos desse andamento. 

 

D. as ações citadas não obedecerem a uma sequência. 

CERTO 

Não há no texto marcadores implícitos nem explícitos que indiquem a passagem do tempo. 

O segmento em análise é nada mais que uma descrição das atividades praticadas pelos 
turistas. Poderíamos conferir caráter narrativo ao texto das seguintes formas: 

• Os turistas visitaram o Corcovado e, com vontade de passear mais pela natureza, conheceram a 
floresta da Tijuca. Impressionados pelo que viram, telefonaram para seus parentes na Suíça, a fim de 
lhes contar sobre a fauna e flora exuberantes. Já cansados, resolveram passear de bondinho no Pão 
de Açúcar. Para fechar com chave de ouro, tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana 
[marcadores implícitos]. 

• Pela manhã, os turistas visitaram o Corcovado. Logo em seguida, conheceram a floresta da 
Tijuca. Durante o almoço, decidiram telefonar para seus parentes na Suíça. Ao entardecer, 
passearam de bondinho no Pão de Açúcar e, para aproveitar o início da noite, tomaram caipirinha na 
beira da praia de Copacabana [marcadores explícitos]. 

 

E. a não ocorrência de mudanças de tempos verbais. 

ERRADO 

É evidente que a variação do tempos verbais utilizados garante dinamicidade ao texto e possibilita novas 
relações temporais entre as ações. Contudo, é possível narrar uma história com verbos em um só tempo: 

Ex. A aranha correu atrás da mosca e esta, assustada, fugiu. Novamente a perseguiu a aranha, e 
nada! Fingiu então desinteresse e parou a caça. A mosca, curiosa com a mudança abrupta, foi até a 
aranha. Chegou perto e, de repente, nhac! Foi devorada [a história é bem simples, mas ilustra a possibilidade 
de se construir uma narrativa apenas com um tempo verbal]. 

Veja como a mera alteração dos tempos verbais do enunciado (e outras pequenas adaptações) acarreta 
sensação de andamento cronológico: 

Os turistas, após visitarem o Corcovado, conheceram a floresta da Tijuca. Telefonariam em seguida para 
seus parentes na Suíça, mas decidiram passear de bondinho no Pão de Açúcar. Tomaram caipirinha na beira 
da praia de Copacabana à noite, comemorando o que fora visto. 



 

 

QUESTÃO 55 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Os Estatutos do Homem (segmento) 

Artigo VIII 

Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 

não poder dar-se amor a quem se ama 

e saber que é a água 

que dá à planta o milagre da flor. 

Thiago de Mello, Os Estatutos do Homem 

O texto é formulado impessoalmente; o segmento em que isso fica comprovado é: 

A. fica decretado. 

B. a maior dor sempre foi e será sempre. 

C. a quem se ama. 

D. saber que é a água. 

E. que dá à planta o milagre da flor. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimento sobre a construção da IMPESSOALIDADE NO TEXTO, que se dá com o uso da 
3.ª pessoa, ausência de impressões pessoais, objetividade e formalidade. 

 

A. fica decretado. 

ERRADO 



 

A impessoalidade do texto fica comprovada pelo segmento a quem se ama, tendo em vista o uso do verbo 
na 3.ª pessoa do singular, que faz com que o trecho não se refira a nenhuma pessoa em particular.  

O segmento fica decretado não diz respeito à impessoalidade, mas apenas à locução 
verbal: fica (verbo ficar no presente do indicativo) + decretado (particípio). 

 

B. a maior dor sempre foi e será sempre. 

ERRADO 

A impessoalidade do texto fica comprovada pelo segmento a quem se ama, tendo em vista o uso do verbo 
na 3.ª pessoa do singular, que faz com que o trecho não se refira a nenhum pessoa em particular.  

O segmento a maior dor sempre foi e será sempre não diz respeito à impessoalidade, mas ao sujeito da 
passiva da locução verbal fica decretado: 

Fica decretado (locução verbal) que a maior dor sempre foi e será sempre (...) (sujeito da passiva). 

 

C. a quem se ama. 

CERTO 

A impessoalidade do texto fica comprovada pelo segmento a quem se ama, tendo em vista o uso do verbo 
na 3.ª pessoa do singular, que faz com que o trecho não se refira a nenhum pessoa em particular.  

IMPESSOALIDADE 

• uso da 3.ª pessoa  
• ausência de impressões pessoais 
• objetividade e formalidade 

 

D. saber que é a água. 

ERRADO 

A impessoalidade do texto fica comprovada pelo segmento a quem se ama, tendo em vista o uso do verbo 
na 3.ª pessoa do singular, que faz com que o trecho não se refira a nenhum pessoa em particular.  

O segmento saber que é a água não diz respeito à impessoalidade, mas ao sujeito da passiva da locução 
verbal fica decretado: 



 

Fica decretado (...) (locução verbal) saber que é a água (...) (sujeito da passiva). 

 

E. que dá à planta o milagre da flor. 

ERRADO 

A impessoalidade do texto fica comprovada pelo segmento a quem se ama, tendo em vista o uso do verbo 
na 3.ª pessoa do singular, que faz com que o trecho não se refira a nenhum pessoa em particular.  

O segmento que dá à planta o milagre da flor não diz respeito à impessoalidade, mas à oração subordinada 
substantiva predicativa, do sujeito a água: 

(...) a água (sujeito) que dá à planta o milagre da flor (oração subordinada substantiva predicativa). 

 

QUESTÃO 56 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - Garoto das Meias Vermelhas (Carlos Heitor Cony) 

Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito. 

Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando alguma coisa. 

Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas meias vermelhas. Um dia, o cercaram e lhe 
perguntaram porque ele só usava meias vermelhas. 

Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou 
em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo mundo ia rir de mim, por 
causa das meias vermelhas. 

Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me 
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho 
era dela." 

"Ora", disseram os garotos, "mas você não está num circo. Por que não tira essas meias vermelhas e as joga 
fora?" 

O menino das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar lacrimoso e explicou: 



 

"É que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por isso eu continuo usando essas meias 
vermelhas. Quando ela passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar e me 
levará com ela." 

Carlos Heitor Cony, Crônicas (adaptado) 

A frase abaixo, do mesmo autor do texto, que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto 
é: 

A. “Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores...”. 

B. “Muitas almas existem, na Terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi”. 

C. “Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações”. 

D. “Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao 
lar”. 

E. “Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Para resolução da questão, é necessário conhecimento sobre INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, bem como uma 
leitura atenta do texto, identificando as informações que estão explícitas e as que estão subentendidas. 

 

A. “Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores...”. 

ERRADO 

A questão pede que identifiquemos a frase que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto. 
A frase abaixo estabelece ligação temática, confira: 

“Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores...”. 

Veja que a frase fala de alguém que sofre, esperando pelo retorno de alguém que ama e que partiu. O 
texto Garoto das Meias Vermelhas fala sobre um filho abandonado pela mãe, e, portanto, lesado em seu 
amor, e que espera pelo dia em que a mãe retorne, ansiando por seu amor e ternura.  

 

B. “Muitas almas existem, na Terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi”. 

ERRADO 



 

A questão pede que identifiquemos a frase que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto. 
A frase abaixo estabelece ligação temática, confira: 

“Muitas almas existem, na Terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi”. 

Veja que a frase fala de alguém que sofre, solitário e triste, pelo abandono de alguém que ama e que partiu. 
O texto Garoto das Meias Vermelhas fala sobre um filho abandonado pela mãe, e, portanto, lesado em seu 
amor, e que espera pelo dia em que a mãe retorne, ansiando por seu amor e ternura.   

 

C. “Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações”. 

ERRADO 

A questão pede que identifiquemos a frase que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto. 
A frase abaixo estabelece ligação temática, confira: 

“Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações”. 

Veja que a frase fala sobre a responsabilidade que temos sobre as pessoas que cativamos ou que confiam 
em nós. O texto Garoto das Meias Vermelhas fala sobre um filho abandonado pela mãe, e, portanto, lesado 
em seu amor, e que espera pelo dia em que a mãe retorne, ansiando por seu amor e ternura. Uma mãe tem 
responsabilidade sobre um filho, e um filho confia no amor de sua mãe. 

 

D. “Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao 
lar”. 

CERTO 

A questão pede que identifiquemos a frase que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto. 
A frase abaixo não estabelece ligação temática, confira: 

“Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao lar”. 

Veja que a frase fala de um filho que parte para o mundo e não retorna, nem manda mais notícia.  

O texto Garoto das Meias Vermelhas fala NÃO sobre um filho, mas sobre uma mãe que abandona a própria 
casa e vai embora no mundo. 

 

E. “Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura”. 



 

ERRADO 

A questão pede que identifiquemos a frase que NÃO estabelece ligação temática com o significado do texto. 
A frase abaixo estabelece ligação temática, confira: 

“Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura”. 

Veja que a frase fala de alguém que sofre, solitário, e ansioso por receber ternura. O texto Garoto das Meias 
Vermelhas fala sobre um filho abandonado pela mãe, e, portanto, lesado em seu amor, e que espera pelo 
dia em que a mãe retorne, ansiando por seu amor e ternura.  

 

QUESTÃO 57 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2  

“Nós conhecemos você tanto quanto você nos conhece.   

E não há nada melhor que isso: confiança.  

O que nos move é você. Seu jeito de ser, o que valoriza.  

Faz sentido pra você, faz sentido pra gente.  

A gente veste a sua camisa”.  

Sobre a estruturação geral do texto 2, a afirmação INADEQUADA é: 

A. os pronomes “Nós” e “você” (linha 1) se referem, respectivamente, à loja e ao cliente potencial; 

B. na linha 2, o pronome “isso” deveria ser substituído por “isto”; 

C. o vocábulo “confiança” mostra a referência do pronome “isso”; 

D. a frase final do texto mostra ambiguidade intencional; 

E. a expressão “a gente” equivale perfeitamente ao pronome “nós”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

COESÃO TEXTUAL 

Coesão textual é a articulação entre as palavras, as frases, os parágrafos e o texto, considerado como um 
todo ("Português descomplicado" - Henrique Nuno). 

A coesão pode ser endofórica (quando o referente está expresso no texto) ou exofórica (o referente está 
fora do texto). 

O recurso endofórico ainda pode ser subdividido em anafórico (o termo refere-se a um elemento anterior, 
já mencionado no texto) ou catafórico (o termo refere-se a um elemento posterior, que ainda será revelado). 

Exemplos: 

1) Maria voltou de João Pessoa. Ela está aqui. 

(Ela está se referindo à Maria, ou seja, um termo ANTERIOR e DENTRO do texto) - coesão endofórica e 
anafórica 

2) Desejo isto: a sua felicidade. 

(isto refere-se à sua felicidade, ou seja, um termo POSTERIOR e DENTRO do texto) - coesão endofórica e 
catafórica 

3) Ontem recebi um buquê de margaridas. 

(ontem  têm seu sentido dependente de uma situação que está fora do texto. Por exemplo, para termos a 
noção do "ontem", precisamos compreender o significado do "hoje"). 

AMBIGUIDADE 

É uma figura de linguagem que ocorre quando um trecho ou uma expressão apresentam mais de um 
entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. 

Via de regra a ambiguidade gera confusão, contudo, eventualmente é empregada propositalmente, 
buscando dinamizar o texto. 

 

A. os pronomes “Nós” e “você” (linha 1) se referem, respectivamente, à loja e ao cliente potencial; 

CERTO 

Esse texto refere-se a uma loja de roupas masculinas. É uma publicidade da loja afixada na entrada.  

Desta feita, quando o cliente lê, já compreende que se trata de um recado "da loja para ele". 

 



 

B. na linha 2, o pronome “isso” deveria ser substituído por “isto”; 

CERTO 

O trecho diz o seguinte: "E não há nada melhor que isso: confiança." 

Perceba que o pronome demonstrativo vem ANTES do termo, que ainda será revelado (recurso catafórico).  

Assim sendo, o correto seria a utilização do pronome ISTO. 

 

C. o vocábulo “confiança” mostra a referência do pronome “isso”; 

CERTO 

Sim, apesar de o pronome correto a ser utilizado ser ISTO, o fato é que o leitor compreende que 
o ISSO refere-se à confiança. 

 

D. a frase final do texto mostra ambiguidade intencional; 

CERTO 

A frase final é "A gente veste a sua camisa”, a qual traz uma ambiguidade: vestir a camisa literalmente e 
vestir a camisa no sentido de "estamos com você".  

A publicidade conseguiu até mesmo um tom divertido com esse recurso. 

 

E. a expressão “a gente” equivale perfeitamente ao pronome “nós”. 

ERRADO 

Se colocarmos o pronome nós substituindo "a gente" não há um encaixe perfeito. 

Isto porque faltará a flexão do verbo "vestir" → "Nós veste a sua camisa" 

O correto seria → "Nós vestimos a sua camisa" 

DICA: A expressão a gente é semanticamente equivalente ao pronome nós e gramaticalmente equivalente 
ao pronome ela, assim, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. 

 



 

QUESTÃO 58 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 

É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é 
também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a 
maior eficiência comunicativa. 

O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma: 

A. retificação do pensamento expresso no primeiro período; 

B. explicação necessária de opiniões manifestadas; 

C. limitação do alcance da afirmativa anterior; 

D. oposição a um pensamento já expresso; 

E. informação comprovadora do que é escrito antes. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão proposta pede ao aluno para identificar a relação de argumentação existente entre os dois 
períodos. 

Passemos a analisar o texto: 

É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é 
também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a 
maior eficiência comunicativa.  

Em uma análise mais apressada, ao constatar a conjunção "mas", o aluno poderia considerar como correta 
a alternativa que afirmasse haver uma relação de oposição entre os dois períodos. 

No entanto, cabe destacar que embora as conjunções sejam comumente empregadas em certa função, a 
depender do contexto, podem apontar para outra direção. 

Explicando melhor... 

O primeiro período traz, em resumo, a informação: "somos livres para falar ou escrever". 



 

Por sua vez, o segundo período revela que essa liberdade tem uma limitação, qual seja, "devemos adequar 
o uso da língua à situação". 

Assim, apesar do emprego da conjunção "mas" no início do segundo período, não se constata uma relação 
de oposição com o primeiro, mas sim uma limitação à ideia apresentada no período anterior. 

 

A. retificação do pensamento expresso no primeiro período; 

ERRADO 

Não se constata uma retificação, mas sim uma limitação à ideia apresentada no primeiro período. 

Retificar significa corrigir. Da análise do texto não há qualquer elemento no segundo período que remeta à 
correção do pensamento apresentado no primeiro. 

 

B. explicação necessária de opiniões manifestadas; 

ERRADO 

Não se constata uma explicação, mas sim uma limitação à ideia apresentada no primeiro período. 

Observe que no segundo período não há qualquer esclarecimento acerca das opiniões manifestadas, mas 
tão somente a imposição de um limite, qual seja, o dever de empregar adequadamente a língua. 

 

C. limitação do alcance da afirmativa anterior; 

CERTO 

Exatamente, o segundo período limita a ideia de liberdade trazida no primeiro. 

O primeiro período traz, em resumo, a informação: "somos livres para falar ou escrever". 

Por sua vez, o segundo período revela que essa liberdade tem uma limitação, qual seja, "devemos adequar 
o uso da língua à situação". 

Assim, apesar do emprego da conjunção "mas" no início do segundo período, constata-se uma limitação do 
alcance da afirmativa anterior. 

 

D. oposição a um pensamento já expresso; 



 

ERRADO 

Não se constata uma oposição, mas sim uma limitação à ideia apresentada no primeiro período. 

Assim, apesar do emprego da conjunção "mas" no início do segundo período, constata-se não uma oposição, 
mas uma limitação do alcance do pensamento expresso no período anterior. 

 

E. informação comprovadora do que é escrito antes. 

ERRADO 

O segundo período apresenta uma limitação à ideia apresentada no primeiro. 

Embora denote-se certa concordância da ideia trazida no segundo período com o pensamento expresso no 
primeiro, aquele não se presta a comprovar, mas a limitar a informação de que "todos somos livres para falar 
ou escrever". Ou seja, todos somos livres para falar ou escrever, desde que adequemos o uso da língua à 
situação. 

 

QUESTÃO 59 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Assistente Legislativo - 
Especialidade - Técnico em Eletroeletrônica (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a frase em que as duas ocorrências das palavras sublinhadas mostram significados diferentes. 

A. “Saber a arte de agradar não vale tanto como saber agradar sem arte.” 

B. “Antever sucessos é grandioso; antever insucessos mais ainda.” 

C. “Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não haja diversão nos 
negócios.” 

D. “Se a felicidade não bate à sua porta, construa uma porta.” 

E. “Líderes tornam as coisas possíveis. Líderes excepcionais as tornam inevitáveis.” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

A questão exigiu conhecimento acerca do que entendemos de CONOTAÇÃO e DENOTAÇÃO, listando frases 
que evidenciassem o uso destes recursos. 

De forma bem sucinta podemos dizer que: 

Denotação - consiste no uso da palavra em seu sentido literal. (Dica de memorização :Associar o "D" de 
Denotação ao "D" Dicionário ) 

Ex.  Plantei uma rosa no meu quintal. 

A palavra rosa representa a flor (sentido real). 

Conotação - consiste no uso da palavra em seu sentido Figurado 

Ex. A Meire é um rosa de mulher.  

A palavra rosa assume diversos significados, que dependem da imagem que o leitor faz da rosa: macia, 
perfumada, cheirosa, delicada etc. 

 

A. “Saber a arte de agradar não vale tanto como saber agradar sem arte.” 

ERRADO 

Visto que a palavra "arte" foi usada nas duas vezes no sentido de técnica, jeito, meio etc. 

Dessa forma,  foi utilizado o sentido denotativo da palavra, ou seja, o seu sentido real. 

 

B. “Antever sucessos é grandioso; antever insucessos mais ainda.” 

ERRADO 

A palavra "antever" foi usada nas duas vezes no sentido de ver antes, de antecipar-se etc 

Dessa forma, foi utilizado o sentido denotativo da palavra, ou seja, o seu sentido real. 

 

C. “Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não haja diversão nos 
negócios.” 

ERRADO 



 

A palavra "negócios" foi usada nas duas vezes no sentido relacionado à movimentações empresariais, 
compra e venda etc. 

Dessa forma, foi utilizado o sentido denotativo da palavra, ou seja, o seu sentido real. 

 

D. “Se a felicidade não bate à sua porta, construa uma porta.” 

CERTO 

A palavra "porta" foi utilizada em um sentido conotativo, figurado, na primeira ocorrência, enquanto na 
segunda no sentido denotativo, real. 

Sendo o gabarito da questão, uma vez que foi solicitado a alternativa que mostram palavras iguais, mas com 
significados diferentes.  

Fazendo um breve adendo: 

Denotação - consiste no uso da palavra em seu sentido literal. 

Conotação - consiste no uso da palavra em seu sentido figurado. 

Ex. O cachorro mordeu o homem. (sentido denotativo, real) / O homem é um cachorro. (sentido conotativo, 
figurado) 

 

E. “Líderes tornam as coisas possíveis. Líderes excepcionais as tornam inevitáveis.” 

ERRADO 

Visto que a palavra "líderes" foi usada nas duas vezes no sentido de quem comanda, chefia, coordena etc. 

Dessa forma, foi utilizado o sentido denotativo da palavra, ou seja, o seu sentido real. 

 

QUESTÃO 60 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA)  | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O jornal A Tarde publicou as duas manchetes esportivas a seguir. 



 

Bahia cai para o Atlético-MG e acaba com chance de vaga na Libertadores 

Vitória perde para Atlético-PR e se complica na luta contra o rebaixamento 

Sobre essas duas manchetes, assinale a opção que apresenta a afirmativa correta. 

A. A estruturação dos textos se dirige aos “iniciados” no futebol. 

B. A gravidade das derrotas é apresentada como equivalente. 

C. O verbo “cair” pertence à linguagem denotativa. 

D. Uma das siglas representativas de estados está errada. 

E. O jornal mostra parcialidade na informação prestada. 

 

 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigia que o candidato usasse seus conhecimentos e habilidades em compreensão textual.  

É válido sabermos a diferença entre compreensão e interpretação textual.  

• O primeiro caso, compreensão, é a habilidade que se tem para analisar e decodificar o que se está 
realmente escrito em um texto. 

• Por outro lado, interpretação textual está relacionado às conclusões que podemos chegar ao 
conectar as ideias do texto com a realidade.  

Vamos aproveitar a "manchete" para fazer uma revisão? 

A manchete é uma espécie de notícia (gênero textual) do tipo informativo. 

De acordo com Marcuschi (2005), a expressão tipo textual é utilizada para "designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, 
tempos verbais, relações lógicas)". 

Por outro lado, ainda segundo o autor, a expressão gênero textual designa "uma noção propositalmente 
vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 
característica.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/329810922


 

Se os tipos textuais são: narração, argumentação, descrição, exposição e injunção, os gêneros textuais são 
inúmeros: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, etc. 

 

A. A estruturação dos textos se dirige aos “iniciados” no futebol. 

CERTO 

Muitos confundiram o significado de "iniciados" com o de "iniciantes" e deixaram de marcar essa alternativa. 

Enquanto "iniciados" são aqueles que já iniciaram algo em um momento anterior, "iniciantes" são os que 
estão - no presente - iniciando algo. 

A manchete é indicada para os que já possuem conhecimentos esportivos, pois se utiliza de termos desse 
universo, como "vaga na Libertadores" e "contra o rebaixamento". 

Vejamos as definições no dicionário: 

Iniciados 

substantivo masculino 

Aquele que passou a ter conhecimento ou prática em alguma coisa. 

Que passou a ter conhecimento em determinada área. 

Ex.: foi iniciado no futebol. 

Iniciantes 

adjetivo masculino e feminino, substantivo masculino e feminino 

Que, ou aquele que se inicia; principiante. 

Portanto, está correta a alternativa.  

Fonte:  Dicio, Dicionário Online de Português. Disponível em: <www.dicio.com.br>. Acesso em: 08 de abril 
de 2021. 

 

B. A gravidade das derrotas é apresentada como equivalente. 

ERRADO 



 

Observe que dizer "Bahia cai (...) e acaba com chance de vaga na Libertadores" é mais enfático que "Vitória 
perde (...) e se complica na luta contra o rebaixamento". 

Portanto, não temos equivalência entre as manchetes.  

A expressão "acaba com chance" determina uma impossibilidade. Por outro lado, "se complica" tem efeito 
menos grave e revela uma possibilidade diminuta mas que ainda não se esgotou. 

Sendo assim, alternativa incorreta. 

 

C. O verbo “cair” pertence à linguagem denotativa. 

ERRADO 

O verbo cair está sendo usado com o sentido de "perder". Ou seja, sentido conotativo. 

Sentido denotativo é a linguagem em que as palavras são usadas no seu sentido próprio, comum, habitual, 
preciso. É uma linguagem basicamente informativa.  

Por outro lado, sentido conotativo é a linguagem em sentido figurado, com associação subjetiva, cultural e 
ou emocional. 

O sentido denotativo de cair é: 

verbo intransitivo 

Perder o equilíbrio, levar uma queda: ele quis correr e caiu. 

Portanto, alternativa incorreta. 

 

D. Uma das siglas representativas de estados está errada. 

ERRADO 

Veja que as siglas foram usadas de forma correta para indicar os estados de Minas Gerais (MG) e Paraná 
(PR). 

Portanto, alternativa incorreta. 

Relembre algumas das siglas dos 26 estados e do distrito federal: 

Acre AC 



 

Espírito Santo ES 

Goiás GO 

Mato Grosso MT 

Mato Grosso do Sul MS 

Minas Gerais MG 

Paraná PR 

Rio de Janeiro RJ 

Santa Catarina SC 

São Paulo SP 

Distrito Federal DF 

 

E. O jornal mostra parcialidade na informação prestada. 

ERRADO 

Muito embora muitos tenham acreditado existir parcialidade, o verbo "cair" é usado como mero sinônimo de 
um time "perder" e ser eliminado de um campeonato. 

Não há que se falar em opinião quanto ao peso da derrota. 

Parcialidade 

adjetivo 

Que julga ou analisa de maneira tendenciosa;  

que age a favor ou contra algo ou alguém sem se importar com a verdade dos fatos: julgamento parcial. 

Portanto, alternativa incorreta. 

Fonte:  Dicio, Dicionário Online de Português. Disponível em: <www.dicio.com.br>. Acesso em: 08 de abril 
de 2021. 

 



 

QUESTÃO 61 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Assistente Securitário - Seguros (BANESTES) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Reescrevendo as frases abaixo, mantido o sentido original, com a eliminação das formas negativas 
sublinhadas, a forma INADEQUADA da nova frase é: 

A. Nada é mais revolucionário que dinheiro sobrando / Tudo é menos revolucionário que dinheiro 
sobrando; 

B. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas / A única 
certeza do planejamento é que as coisas sempre ocorrem diferente do que foram planejadas; 

C. Tudo o que o dinheiro resolve não é problema / Tudo o que o dinheiro resolve é solução; 

D. Não emprestes a teu irmão com juros / Empresta a teu irmão sem juros; 

E. É raro alguém ouvir aquilo que não quer ouvir / É frequente alguém ouvir aquilo que quer ouvir. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

O mais difícil nesta questão é compreender o enunciado: ele pede que se eliminem as palavras negativas 
das frases e as reescrevam, mantendo seu sentido original. 

 Logo após, o candidato deve verificar qual alternativa contém uma frase que ficou inadequada após 
reescrita. 

Para questões assim, uma dica é ler o enunciado e observar as alternativas. Depois, voltar ao enunciado.  

 

A. Nada é mais revolucionário que dinheiro sobrando / Tudo é menos revolucionário que dinheiro 
sobrando; 

ERRADO 

A segunda frase tem o mesmo significado da primeira: 

"Nada é mais revolucionário que dinheiro sobrando" - ou seja, o dinheiro sobrando é a coisa mais 
revolucionária que há. 



 

"Tudo é menos revolucionário que dinheiro sobrando" - ou seja, o dinheiro sobrando é a coisa mais 
revolucionária que há. 

 

B. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas / A única 
certeza do planejamento é que as coisas sempre ocorrem diferente do que foram planejadas; 

ERRADO 

As duas frases são sinônimas ao dizerem que a única certeza do planejamento é que as coisas sempre diferem 
do planejado. 

Ao ler com calma as duas sentenças, percebe-se que ambas têm o mesmo significado. 

 

C. Tudo o que o dinheiro resolve não é problema / Tudo o que o dinheiro resolve é solução; 

CERTO 

Analisemos as duas frases: 

"Tudo o que o dinheiro resolve não é problema "- Se substituirmos "Tudo o que o dinheiro resolve" por "Isso", 
ficaria: Isso não é problema. 

"Tudo o que o dinheiro resolve é solução" - Façamos o mesmo, substituamos "Tudo o que o dinheiro resolve" 
por "Isso": Isso é solução. 

As duas frases não são sinônimas. Não ser problema não quer dizer ser solução.  

 

D. Não emprestes a teu irmão com juros / Empresta a teu irmão sem juros; 

ERRADO 

Analisemos as duas frases: 

"Não emprestes a teu irmão com juros" - ou seja, não use de juros com teu irmão 

"Empresta a teu irmão sem juros" - ou seja, não use de juros com teu irmão 

Não emprestar com juros é o mesmo que emprestar sem juros.  

 



 

E. É raro alguém ouvir aquilo que não quer ouvir / É frequente alguém ouvir aquilo que quer ouvir. 

ERRADO 

Analisemos as duas frases: 

"É raro alguém ouvir aquilo que não quer ouvir" - ou seja, é raro ouvir o que não se quer. 

"É frequente alguém ouvir aquilo que quer ouvir" - ou seja, é frequente ouvir o que se quer. 

As duas frases são sinônimas. 

 

QUESTÃO 62 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Secretário de Educação do Estado de Pernambuco | Cargo: Língua Portuguesa (SEE PE) | 
Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção que indica a frase em que a forma adverbial “-mente” mostra uma formação diferente das 
demais. 

A. “Você nunca realmente perde até parar de tentar.” 

B. “Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa já.” 

C. “O que você sabe é meramente um ponto de partida. Assim, mova-se.” 

D. “Difícil compreender como no vasto mundo falta espaço precisamente para os pequenos.” 

E. “Só um economista econômico” imagina que um problema de economia é estritamente 
econômico.” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A Questão exige do aluno o conhecimento acerca do PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS. 

• Vamos lembrar de alguns PROCESSOS DE FORMAÇÃO DAS PALAVRAS: 

Temos dois importantes casos de FORMAÇÃO DE PALAVRAS: COMPOSIÇÃO 
por JUSTAPOSIÇÃO e AGLUTINAÇÃO. 



 

Composição por JUSTAPOSIÇÃO é quando juntamos 2 vocábulos e não ocorre a perda de elementos. 

Composição por AGLUTINAÇÃO é quando juntamos 2 vocábulos e ocorre a perda de elementos. 

No caso em tela, perceba que todas as palavras são formadas pelo processo de COMPOSIÇÃO POR 
AGLUTINAÇÃO, ou seja, são formadas com perda de elementos, com exceção da palavra em destaque na 
assertiva A. 

"IMEDIATAMENTE" A junção foi a seguinte "IMEDIATO + MENTE" (observe que na junção ocorreu a perda 
do "o") . 

Isso ocorre com todas as outras palavras. 

Já no caso de "REALMENTE" temos o processo de COMPOSIÇÃO POR JUSTAPOSIÇÃO, pois não ocorre a 
perda de elementos. 

Vejamos a junção: REAL + MENTE (OBSERVE QUE NÃO TIVEMOS PERDA ALGUMA). 

 

QUESTÃO 63 – 42% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Cargo: Recenseador (IBGE) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

ANIMAIS, NOSSOS IRMÃOS 

“Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários 
motivos.  

Atualmente, quando se mencionam ‘espécies em extinção’, afloram as várias atividades humanas que as 
provocaram, ou estão provocando. 

Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 

i) a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de uma 
forma ou de outra, rendem expressivos lucros; 

ii) a descuidada aplicação dos chamados ‘defensivos agrícolas’ ou agrotóxicos, desestabilizando 
completamente o ecossistema; 

iii) as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana como os incêndios florestais e 
derramamento de petróleo cru nos mares; 



 

iv) o desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies 
animais”. (Eurípedes Kuhl) 

“a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; todos esses animais, de uma 
forma ou de outra, rendem expressivos lucros”. 

O segmento (texto) sublinhado, em relação ao trecho anterior, funciona como sua: 

A. finalidade; 

B. causa; 

C. consequência; 

D. conclusão; 

E. proporção. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

A questão exigiu conhecimentos sobre conjunções e sobre a relação causa e consequência. Questionou qual 
a função exercida pela expressão sublinhada no enunciado em relação ao trecho anterior. 

O segmento sublinhado expressa a causa, a razão de um efeito, em relação ao trecho anterior. 

É adequada a expressão: 

• "a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores; ("porque") todos esses 
animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros”. 

Assim, o fato de renderem expressivos lucros (causa) provoca a caça predatória de animais (consequência). 

 

QUESTÃO 64 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Docente I - Educação Infantil 1º ao 5º 
ano (Pref Angra dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que a criança?” 



 

A maneira de reescrever essa frase que modifica seu sentido original é:  

A. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, de todos os presentes da natureza para a raça 
humana?” 

B. “Qual é mais doce para o homem, de todos os presentes da natureza para a raça humana, do que 
a criança?” 

C. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, entre todos os presentes da natureza para a 
raça humana?” 

D. “Para a raça humana, de todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que a 
criança?” 

E. “De todos os presentes para a raça humana, dados pela natureza, qual é mais doce para o homem 
do que a criança?” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimentos sobre reescritura de frases e o uso das vírgulas, a fim de que se identifique 
entre as alternativas qual a frase que não mantém o sentido original. 

É importante destacar que, ao se alterar a posição de alguns termos em uma oração, pode-se mudar o termo 
referente, provocando a alteração de sentido. Vejamos a frase do enunciado: 

"De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que a criança?" 

Vamos interpretar e identificar os referentes: 

• A natureza é quem fornece presentes para a raça humana; 
• Entre todos esses presentes, na visão do homem, o mais doce é a criança. 

Para facilitar a identificação nas alternativas, vamos adotar o seguinte: 

Termo 1: De todos os presentes da natureza para a raça humana 

Termo 2: qual é mais doce para o homem do que a criança? 

Dadas essas considerações iniciais, passemos às alternativas. 

 

A. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, de todos os presentes da natureza para a raça 
humana?” 



 

CERTO 

Houve apenas a inversão da ordem dos termos (termo 1 e termo 2) antes e depois da vírgula, o que não 
altera o sentido da frase original. 

Veja: 

Original: "De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

Reescrita: "Qual é mais doce para o homem do que a criança, de todos os presentes da natureza para a raça 
humana?" 

Os referentes continuam os mesmos: 

• A natureza é quem fornece os presentes para a raça humana; 
• A natureza fornece vários presentes; 
• Entre esses presentes, o mais doce é a criança, na visão do homem. 

Como não houve alteração de sentido, não devemos marcar essa alternativa. 

 

B. “Qual é mais doce para o homem, de todos os presentes da natureza para a raça humana, do que 
a criança?” 

CERTO 

Houve aqui uma intercalação do termo 1 no termo 2, e isso não alterou o sentido original. Observe: 

Original: "De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

Reescrita: "Qual é mais doce para o homem, de todos os presentes da natureza para a raça humana, do que 
a criança?" 

Os referentes continuam os mesmos: 

• A natureza é quem fornece os presentes para a raça humana; 
• A natureza fornece vários presentes; 
• Entre esses presentes, o mais doce é a criança, na visão do homem. 

Como não houve alteração de sentido, não devemos marcar essa alternativa. 

 



 

C. “Qual é mais doce para o homem do que a criança, entre todos os presentes da natureza para a 
raça humana?” 

CERTO 

Nessa alternativa, houve a inversão do termo 1 pelo termo 2, além de se substituir a expressão "de 
todos" por "entre todos", não provocando alterações semânticas. Observe: 

Original: "De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

Reescrita: "Qual é mais doce para o homem do que a criança, entre todos os presentes da natureza para a 
raça humana?" 

Os referentes continuam os mesmos; em relação à troca de "de" por "entre", os sentidos permaneceram os 
mesmos, já que continuamos tendo a ideia de pluralidade de presentes fornecidos pela natureza à raça 
humana. 

Como não houve alteração de sentido, não devemos marcar essa alternativa. 

 

D. “Para a raça humana, de todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que a 
criança?” 

ERRADO 

O termo 2 continuou intacto. Entretanto, houve uma inversão na ordem dentro do termo 1, o que provocou 
uma significativa alteração de sentido: antes, tínhamos a ideia de que a natureza fornecia presentes para a 
raça humana; agora, temos a ideia de opinião da raça humana (a qual não mais recebe presentes). Observe: 

Original: "De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

Reescrita: "Para a raça humana, de todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

No texto original, a preposição "para" introduzia um valor semântico de destino/proveito, enquanto que na 
reescritura assumiu o valor de opinião. 

Logo, como houve alteração de sentido, devemos marcar essa alternativa. 

 

E. “De todos os presentes para a raça humana, dados pela natureza, qual é mais doce para o homem 
do que a criança?” 



 

CERTO 

Nessa alternativa, houve a inversão da ordem dos vocábulos dentro do termo 1, além de se substituir a 
expressão "da natureza" por "dados pela natureza", não provocando alterações semânticas. O termo 
2 permaneceu inalterado. Observe: 

Original: "De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que 
a criança?" 

Reescrita: "De todos os presentes para a raça humana, dados pela natureza, qual é mais doce para o 
homem do que a criança?" 

Os referentes continuam os mesmos: 

• A natureza continua fornecendo (dando) presentes para a raça humana; 
• Na visão do homem, o presente mais doce é a criança. 

A substituição da preposição "da" pelo particípio preposicionado "dados pela" manteve o valor semântico 
de destino/favor/proveito; como não houve alteração de sentido, não devemos marcar essa alternativa. 

 

QUESTÃO 65 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Fiscal de Serviços Municipais (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Com abordagens diretas ou indiretas, a cultura baiana continua em destaque na “Festa Literária 
Internacional de Paraty”, evento fluminense considerado como um dos principais festivais literários da 
América do Sul. A nova curadora da “Flip 2019”, a publisher e jornalista Fernanda Diamant acaba de anunciar 
o escritor fluminense Euclides da Cunha como o “Autor Homenageado” no evento que começa em 10 de julho, 
no balneário histórico de Paraty”. 

Tribuna da Bahia, 7/11/2018. 

Assinale a opção que indica a palavra que tem processo de formação distinta das demais. 

A. abordagens. 

B. literários. 

C. jornalista. 

D. fluminense. 



 

E. destaque. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E. 

A questão exige do candidato conhecimentos acerca dos processos de FORMAÇÃO DE PALAVRAS. 

De forma, em língua portuguesa, temos dois processos mais amplos de formação de palavras: a derivação e 
a composição. 

DERIVAÇÃO é processo em que as palavras se formam a partir de outras pré-existentes: as palavras 
primitivas. 

Esse processo ocorre, normalmente, pela colocação de afixos (sufixos ou prefixos) no radical. 

COMPOSIÇÃO é, por sua vez, o processo de formação de palavras, no qual dois ou mais radicais se juntam 
formando uma palavra. 

As palavras abordagens, literários, jornalista e fluminense foram formadas por Derivação Sufixal, ou seja, foi 
acrescentado um sufixo na palavra primitiva.  

1. abordar + agem = abordagem 

2. Litteris (letras em Latim) + ário = literário 

3. jornal + ista = jornalista 

4. Flumen (rio em Latim) + ense = fluminense 

Já a palavra destaque foi formada por Derivação Regressiva ou Deverbal. 

A DERIVAÇÃO REGRESSIVA ocorre quando um verbo que indica AÇÃO serve de base para a formação de 
um SUBSTANTIVO ABSTRATO. 

 

QUESTÃO 66 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Legislativo Municipal (CM Salvador/BA) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 2 – Violência: O Valor da vida 



 

Kalina Vanderlei Silva / Maciel Henrique Silva, Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2006, 
p. 412 

A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de todas as sociedades sob várias formas. Em geral, 
ao nos referirmos à violência, estamos falando da agressão física. Mas violência é uma categoria com amplos 
significados. Hoje, esse termo denota, além da agressão física, diversos tipos de imposição sobre a vida civil, 
como a repressão política, familiar ou de gênero, ou a censura da fala e do pensamento de determinados 
indivíduos e, ainda, o desgaste causado pelas condições de trabalho e condições econômicas. Dessa forma, 
podemos definir a violência como qualquer relação de força que um indivíduo impõe a outro. 

Consideremos o surgimento das desigualdades econômicas na história: a vida em sociedade sempre foi 
violenta, porque, para sobreviver em ambientes hostis, o ser humano precisou produzir violência em escala 
inédita no reino animal. 

Por outro lado, nas sociedades complexas, a violência deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência e 
passou a ser um instrumento da organização da vida comunitária. Ou seja, foi usada para criar uma 
desigualdade social sem a qual, acreditam alguns teóricos, a sociedade não se desenvolveria nem se 
complexificaria. Essa desigualdade social é o fenômeno em que alguns indivíduos ou grupos desfrutam de 
bens e valores exclusivos e negados à maioria da população de uma sociedade. 

Tal desigualdade aparece em condições históricas específicas, constituindo-se em um tipo de violência 
fundamental para a constituição de civilizações. 

“Dessa forma, podemos definir a violência como qualquer relação de força que um indivíduo impõe a outro”. 
A forma do verbo “impor” que está INCORRETA é: 

Assinale a opção que indica a palavra que tem processo de formação distinta das demais. 

A. impunha; 

B. impusesse; 

C. imponha; 

D. impuser; 

E. impora. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Para resolver a questão o candidato precisa conhecer as formas e conjugações verbais, bem como conhecer 
os verbos irregulares e suas peculiaridades. Atente-se ao fato que a questão pede a opção INCORRETA. 

Os verbos ao serem conjugados apresentam algumas subdivisões, entre elas a questão da regularidade.  



 

Existem verbos "regulares" e verbos "irregulares" e a diferença está justamente no fato dos regulares 
seguirem um padrão dentro do universo das conjugações, enquanto os irregulares fogem ao padrão e 
apresentam algumas diferenças que podem confundir um pouco. 

 

A. impunha; 

CERTO 

Como a questão pede a forma verbal INCORRETA, esta opção não pode ser o gabarito, pois apresenta a 
conjugação verbal "IMPUNHA" que está correta e no pretérito imperfeito do indicativo. 

Impor no pretérito imperfeito do indicativo 

"Eu impunha 

Tu impunhas 

Ele Impunha 

Nós Impúnhamos 

Vós Impúnheis 

Eles Impunham" 

"Eu impunha diversas regras à minha filha." 

 

B. impusesse; 

CERTO 

Como a questão pede a forma verbal INCORRETA, esta opção não pode ser o gabarito, pois apresenta a 
conjugação verbal "IMPUSESSE" que está correta e no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Impor no pretérito imperfeito do subjuntivo 

"Se eu impusesse 

Se tu impusesses 

Se ele impusesse 

Se nós impuséssemos 



 

Se vós impusésseis 

Se eles Impusessem" 

"Se eu impusesse algumas condições, não teria saído no prejuízo." 

 

C. imponha; 

CERTO 

Como a questão pede a forma verbal INCORRETA, esta opção não pode ser o gabarito, pois apresenta a 
conjugação verbal "IMPONHA" que está correta e no presente do subjuntivo. 

Impor no presente do subjuntivo 

"Que eu imponha 

Que tu imponhas 

Que ele imponha 

Que nós imponhamos 

Que vós imponhais 

Que eles imponham" 

"Não duvide de que eu imponha novos métodos para a realização da prova." 

 

D. impuser; 

CERTO 

Como a questão pede a forma verbal INCORRETA, esta opção não pode ser o gabarito, pois apresenta a 
conjugação verbal "IMPUSER" que está correta e no futuro do subjuntivo. 

Impor no futuro do subjuntivo 

"Quando eu impuser 

Quando tu impuseres 

Quando ele impuser 



 

Quando nós impusermos 

Quando vós impuserdes 

Quando eles impuserem" 

"Quando eu impuser novas medidas, vocês serão avisados." 

 

E. impora. 

ERRADO 

Como a questão pede a forma verbal INCORRETA, esta opção é o gabarito, pois apresenta a conjugação 
verbal "IMPORA" não existe. 

O "impor" no pretérito mais que perfeito seria na verdade "IMPUSERA", diferente do que a questão nos 
sugere. 

"Ele impusera a mim todas as suas vontades!" 

 

QUESTÃO 67 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Analista Administrativa (MP RJ) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior”; esse 
segmento do texto 1 apresenta um problema de construção, que é: 

A. a ausência de pontuação; 

B. a ambiguidade; 

C. a falta de paralelismo; 

D. a incoerência; 



 

E. a incorreção gramatical. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimento acerca da estrutura do segmento. 

Pessoal, na minha opinião a questão deveria ter sido ANULADA. Não concordo com o gabarito da banca e 
não consigo enxergar uma resposta correta dentre as alternativas. Porém, o gabarito foi mantido e, 
infelizmente, estamos sujeitos a isso, é algo que foge ao nosso controle. De qualquer forma, vamos analisar 
a questão e aproveitar para revisar alguns pontos importantes. 

A questão pede para indicarmos um problema de construção no segmento do texto apresentado. 

 

A. a ausência de pontuação; 

ERRADO 

A ausência de pontuação não é um problema. Não há necessidade de inserir vírgula ou qualquer outro tipo 
de pontuação no segmento.  

Vamos analisar: 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior” 

Perceba que temos uma oração subordinada adverbial final (ideia de finalidade). A regra de pontuação para 
orações adverbiais é: 

• Oração deslocada (antecipada ou intercalada à principal): vírgula obrigatória 

• Oração adverbial depois da principal: vírgula facultativa 

Como temos uma oração adverbial depois da oração principal, a vírgula é facultativa.  

 

B. a ambiguidade; 

CERTO (banca) 

De acordo com a banca esse seria o nosso gabarito. Porém, não consigo enxergar uma ambiguidade no 
segmento.  

Vamos analisar: 



 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior” 

Pessoal, a ambiguidade é um problema de construção que faz com que a frase apresente mais de um 
sentido.  

Vejamos um exemplo: 

"O policial deteve o suspeito em sua casa"  

Perceba que a frase acima dá margem a mais de uma interpretação (na casa de quem: do guarda ou do 
suspeito?).  

Porém, no nosso segmento isso não é observado. Particularmente, não consigo encontrar um segundo 
sentido para a frase. A interpretação é: as pessoas esperam a valorização dos lotes para vendê-los mais caro 
posteriormente.  

Podemos tentar imaginar outros sentidos, mas esse não é o objetivo, a ambiguidade deve estar clara, ao ler 
a frase vocês devem perceber de imediato as duas interpretações possíveis (como o exemplo que 
apresentei). 

 

C. a falta de paralelismo; 

ERRADO 

Não existe falta de paralelismo no segmento. 

Vamos analisar: 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior” 

Paralelismo é uma estrutura simétrica entre expressões. Existe paralelismo quando temos correspondência 
e semelhança entre duas palavras, ideias ou termos que possam ser comparados entre si. Pode ser: 

- Sintático (ou gramatical): ocorre quando há simetria entre as estruturas sintáticas presentes numa frase. 
Vejamos um exemplo: 

Sem paralelismo sintático: 

"O que desejo da vida: estudos, viagens e arranjar um emprego" 

Perceba que o verbo "arranjar" quebra a sequência de substantivos.  

Com paralelismo sintático: 

"O que desejo da vida: estudos, viagens e emprego novo" 



 

Aqui, respeita-se a sequência em substantivos da oração, sem a quebra gramatical. 

- Semântico: ocorre quando há simetria entre as ideias presentes numa frase. Vejamos um exemplo: 

Sem paralelismo semântico: 

"Sou fã de Rock, de MPB e de sapatos" 

Perceba que o paralelismo é quebrado pelo termo "sapatos". Há uma quebra de sentido, pois a pessoa estava 
falando de estilos musicais. 

Com paralelismo semântico: 

"Sou fã de Rock, de MPB e de Sertanejo" 

Aqui a ideia foi mantida. 

Pessoal, percebam que não existe nenhum problema de paralelismo no nosso segmento. 

 

D. a incoerência; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior” 

Pessoal, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto, decorrente de sua argumentação. Um texto 
contraditório e redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Dessa 
forma, a incoerência compromete a clareza do texto. 

Perceba que o nosso segmento não apresenta incoerência. A ideia transmitida pelo autor está clara: as 
pessoas esperam a valorização dos lotes para vendê-los mais caro posteriormente. 

 

E. a incorreção gramatical. 

ERRADO 

Vamos analisar: 

“a espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior” 

Perceba que o texto está gramaticalmente correto, não existe qualquer incorreção gramatical no segmento. 



 

 

QUESTÃO 68 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assim que toca o sinal indicando o fim das aulas, um grupo de alunos sai correndo das salas. Eles não estão 
com pressa de ir embora, como seria de se esperar após nove horas e meia de atividade escolar, mas para ir 
ao pátio, onde vão ensaiar para a fanfarra ou treinar handebol.  

Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade.  

O segundo parágrafo do texto 4 desempenha um conjunto de papéis; o que é inadequado ao texto é: 

A. mostra a mudança realizada no colégio citado; 

B. justifica a atitude dos alunos, citada no primeiro parágrafo; 

C. indica uma estratégia de renovação no magistério; 

D. mostra uma etapa anterior aos fatos do primeiro parágrafo; 

E. compara dois momentos da vida escolar. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Questão de interpretação de texto. 

Ao resolver uma questão de interpretação de texto é necessário se ater ao que está de fato escrito no texto, 
levando em consideração os argumentos do autor e os dados da fonte. 

Erros comuns ao interpretar um texto, segundo a professora Rafaela Freitas (Curso de Português para o 
TRT/12, aula 00, p. 13, Estratégia Concursos): 

Extrapolação: ocorre quando fazemos associações que ultrapassam os limites do texto. 

Redução: ocorre quando nós restringimos o significado de algo dito no texto. É o contrário da extrapolação. 

Contradição: ocorre quando o autor passa uma informação e nós a entendemos de maneira oposta, muitas 
vezes por falta de atenção ao ler o texto. 



 

 

A. mostra a mudança realizada no colégio citado; 

CERTO 

O segundo parágrafo do texto explicita como eram os alunos antes da alteração de horários da escola e 
demonstra, portanto, uma mudança ocorrida no colégio.  

"Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade." 

 

B. justifica a atitude dos alunos, citada no primeiro parágrafo; 

CERTO 

O segundo parágrafo de fato justifica a atitude dos alunos citada no primeiro, visto que demonstra como a 
mudança no colégio foi surpreendente e aumentou o interesse deles nos estudos.  

"Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade." 

 

C. indica uma estratégia de renovação no magistério; 

ERRADO 

MAGISTÉRIO: Cargo ou profissão de professor 

O segundo parágrafo não indica estratégia de renovação no magistério. Ele demonstra como a mudança de 
horário dos alunos para o período integral foi importante para aumentar os indicadores educacionais 
daquela unidade. 

"Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial 
em aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse 
dos jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade." 

 

D. mostra uma etapa anterior aos fatos do primeiro parágrafo; 



 

CERTO 

O segundo parágrafo realmente mostra uma etapa anterior aos fatos do primeiro parágrafo, quando os 
alunos abandonavam os estudos. 

"Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral.  A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade." 

 

E. compara dois momentos da vida escolar. 

CERTO 

O segundo parágrafo do texto faz a comparação entre o período antes de se implantar o aumento de carga 
horária da escola e após isso. 

Antes os alunos abandonavam os estudos, agora eles ficam ansiosos para permanecer na escola e fazer as 
novas atividades.  

"Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em 
aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos 
jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade."  

 

QUESTÃO 69 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ| 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na página inicial de uma prova, entre as instruções gerais, estava escrito:  

“Será eliminado sumariamente do processo seletivo e as suas provas não serão levadas em consideração, o 
candidato que: 

i) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;  

ii) utilizar-se de qualquer material não autorizado;  

iii) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;  

iu) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o indicado para esse fim;  



 

u) cometer um ato grave de indisciplina”.  

Uma outra forma, mais conveniente, de redigirem-se as duas primeiras linhas do texto acima é: 

A. As provas não serão levadas em consideração e será eliminado sumariamente do processo seletivo, 
o candidato que: 

B. O candidato não terá suas provas levadas em consideração e será sumariamente eliminado do 
processo seletivo o candidato que: 

C. Será eliminado sumariamente do processo seletivo (as suas provas não serão levadas em 
consideração), o candidato que: 

D. Será eliminado sumariamente do processo seletivo o candidato que: 

E. Será eliminado do processo seletivo e as provas não serão levadas em consideração, o candidato 
que: 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

Observe o que diz o enunciado: "Uma outra forma, mais conveniente, de redigirem-se as duas primeiras 
linhas do texto acima é" 

Em um primeiro momento podemos entender que "mais conveniente" significa uma forma mais acertada 
de escrever, sem ter necessariamente alguma relação com erros de gramática. 

Perceba que em 4 alternativas as duas informações aparecem (1ª informação: o candidato será eliminado 
do concurso  /  2ª informação: as provas não serão consideradas). Apenas na alternativa D uma dessas 
informações (a 2ª) foi suprimida. Por que isso aconteceu? 

Note que, se o candidato for eliminado sumariamente do certame, automaticamente suas provas não serão 
consideradas.  

Então, colocar essa informação apenas polui o texto, pois ela é óbvia e consequência lógica da eliminação.  

Desta feita, a alternativa correta trouxe como "mais conveniente" um texto que abarcasse apenas a 
informação de eliminação sumária, já que é suficiente. 

 



 

QUESTÃO 70 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto - O discurso da separação amorosa 

Flávio Gikovate em 16/03/2015 

Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao 
destino do outro. 

Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará de tudo para saber como o abandonado está passando. Esse 
interesse raras vezes resulta de uma genuína solidariedade. Decorre, na maioria dos casos, de uma situação 
ambivalente que lembra o mecanismo da gangorra. Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima 
nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro 
vive mal longe de nós e teve prejuízos com a separação. Esse aspecto menos nobre da personalidade 
humana, infelizmente, costuma predominar. 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. 
Num certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

O emprego da primeira pessoa nesse segmento do texto indica que: 

A. todos os casos de separação são vistos como experiências pessoais. 

B. os casos de separação amorosa são generalizados nos tempos atuais. 

C. a pessoa que se sente abandonada procura conforto nas experiências alheias. 

D. o autor do texto assume o ponto de vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. 

E. a preferência pela primeira pessoa do plural mostra a semelhança entre os parceiros em caso de 
separação. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Para resolução da questão, é necessário conhecimento sobre INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, bem como uma 
leitura atenta do texto, identificando as informações que estão explícitas e as que estão subentendidas. 

 



 

A. todos os casos de separação são vistos como experiências pessoais. 

ERRADO 

O emprego da primeira pessoa no segmento de texto abaixo indica que o autor do texto assume o ponto de 
vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. Confira: 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num 
certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

Veja que o ponto de vista expresso é o de quem toma a iniciativa da separação, pois ele fala ser gratificante 
saber que o ex vive mal e teve prejuízos com a separação.  

Está incorreta a interpretação de que primeira pessoa indica que todos os casos de separação são vistos 
como experiências pessoais. As pessoas do discurso indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. 

 

B. os casos de separação amorosa são generalizados nos tempos atuais. 

ERRADO 

O emprego da primeira pessoa no segmento de texto abaixo indica que o autor do texto assume o ponto de 
vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. Confira: 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num 
certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

Veja que o ponto de vista expresso é o de quem toma a iniciativa da separação, pois ele fala ser gratificante 
saber que o ex vive mal e teve prejuízos com a separação.  

Está incorreta a interpretação de que primeira pessoa indica que os casos de separação amorosa são 
generalizados nos tempos atuais. Não temos essa afirmação no texto. As pessoas do discurso indicam quem 
fala, com quem se fala e de quem se fala. 

 

C. a pessoa que se sente abandonada procura conforto nas experiências alheias. 

ERRADO 

O emprego da primeira pessoa no segmento de texto abaixo indica que o autor do texto assume o ponto de 
vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. Confira: 



 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num 
certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

Veja que o ponto de vista expresso é o de quem toma a iniciativa da separação, pois ele fala ser gratificante 
saber que o ex vive mal e teve prejuízos com a separação.  

Está incorreta a interpretação de que primeira pessoa indica que a pessoa que se sente abandonada 
procura conforto nas experiências alheias. Não temos essa afirmação no texto. As pessoas do discurso 
indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. 

 

D. o autor do texto assume o ponto de vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. 

CERTO 

O emprego da primeira pessoa no segmento de texto abaixo indica que o autor do texto assume o ponto 
de vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. Confira: 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num 
certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

Veja que o ponto de vista expresso é o de quem toma a iniciativa da separação, pois ele fala ser gratificante 
saber que o ex vive mal e teve prejuízos com a separação.  

 

E. a preferência pela primeira pessoa do plural mostra a semelhança entre os parceiros em caso de 
separação. 

ERRADO 

O emprego da primeira pessoa no segmento de texto abaixo indica que o autor do texto assume o ponto de 
vista do parceiro que toma a iniciativa da separação. Confira: 

“Por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima nos deixa tristes; por outro, satisfaz a vaidade. Num 
certo sentido, é gratificante saber que o ex-companheiro vive mal longe de nós e teve prejuízos com a 
separação”. 

Veja que o ponto de vista expresso é o de quem toma a iniciativa da separação, pois ele fala ser gratificante 
saber que o ex vive mal e teve prejuízos com a separação.  



 

Está incorreta a interpretação de que a preferência pela primeira pessoa do plural mostra a semelhança 
entre os parceiros em caso de separação. Não temos essa afirmação no texto. As pessoas do discurso 
indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. 

 

QUESTÃO 71 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo | Cargo: Assistente Securitário - Seguros (BANESTES) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Observe a frase: “Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 
Sobre a escritura dessa frase, a observação adequada é: 

A. a conjunção “mas” deveria ser substituída por “e”, já que não há oposição entre as frases; 

B. a forma verbal “faz cometer” deveria ser substituída por “fazem cometer”, pois o sujeito das duas 
frases é o mesmo; 

C. a forma “mais ridículos” deveria ser substituída por “mais ridículas”, pois o adjetivo se refere ao 
substantivo “paixões”; 

D. a frase “os mais ridículos nos faz cometer o amor” deveria ser substituída por “o amor nos faz 
cometer os mais ridículos”, em função de clareza; 

E. o termo “Todas as paixões” deveria ser substituído por “As paixões” já que o termo “todas” é 
perfeitamente dispensável. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Ao ler a frase, pode-se perceber que há erro de concordância verbal: 

“Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor” 

O correto seria: “Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos fazem cometer o 
amor”. 

 

A. a conjunção “mas” deveria ser substituída por “e”, já que não há oposição entre as frases; 



 

ERRADO 

Analisemos a frase: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 

Há sim oposição entre as duas ideias, pois apesar das paixões nos fazerem cometer erros (algo não 
apreciado), tais erros nos fazem cometer o amor (algo positivo). Assim, não se pode colocar o "e". 

 

B. a forma verbal “faz cometer” deveria ser substituída por “fazem cometer”, pois o sujeito das duas 
frases é o mesmo; 

ERRADO 

Analisemos a frase completa: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 

Não é o mesmo sujeito nas duas frases: 

Frase verbal I: Todas as paixões nos fazem cometer erros (sujeito: Todas as paixões) 

Frase verbal II: ...mas os mais ridículos nos faz cometer o amor (sujeito: os mais ridículos) 

 

C. a forma “mais ridículos” deveria ser substituída por “mais ridículas”, pois o adjetivo se refere ao 
substantivo “paixões”; 

ERRADO 

Esta seria até uma possibilidade, porém não resolveria o problema de concordância verbal.Veja: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 

Substituindo: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas as mais ridículas nos faz cometer o amor”. 

 

D. a frase “os mais ridículos nos faz cometer o amor” deveria ser substituída por “o amor nos faz 
cometer os mais ridículos”, em função de clareza; 

CERTO 



 

Essa substituição resolveria o problema de concordância verbal. Veja: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas o amor nos faz cometer os mais ridículos”. 

 

E. o termo “Todas as paixões” deveria ser substituído por “As paixões” já que o termo “todas” é 
perfeitamente dispensável. 

ERRADO 

Tal substituição não é necessária, nem resolve o problema de concordância. Veja: 

"Todas as paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 

Substituindo: 

"As paixões nos fazem cometer erros, mas os mais ridículos nos faz cometer o amor”. 

 

QUESTÃO 72 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na orelha do livro “A Bíblia: uma biografia” (Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed., 2007), aparece o seguinte texto:  

“A principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi apoiar doutrinas e 
crenças particulares [....]. A produção de uma escritura sagrada consistiu antes em atividade contínua, um 
processo que buscava introduzir milhares de pessoas à transcendência”.  

A informação abaixo que NÃO pode ser depreendida da leitura desse texto é: 

A. o termo “no entanto” indica que esse segmento não é a parte inicial do texto; 

B. o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças; 

C. o termo “antes” indica um momento anterior de produção da Bíblia; 

D. o termo “processo” retoma “atividade contínua”; 

E. o verbo “introduzir” se refere a uma nova atividade para as pessoas. 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

O que podemos fazer para alcançar uma boa interpretação de texto? 

Interpretar textos é o calo de muitos candidatos, mas infelizmente (ou felizmente, sabe-se lá...) boa parte 
das bancas, principalmente a FCC sempre reserva um espaço para cobrança desse tópico.  

Por isso, é importante que executemos alguns exercícios fáceis durante o estudo para concursos, por 
exemplo: 

• Sempre releia o texto. Dificilmente o interlocutor capta toda a intencionalidade discursiva do autor 
em uma primeira leitura. Quando você relê, consegue extrair mais claramente a mensagem 
transmitida. 

• Durante essa leitura, vá sublinhando as palavras e expressões que considerar importantes, isso 
facilita quando você precisar retomar o texto durante o exame das alternativas. 

• Vá introjetando as ideias que você tira do texto conforme forem surgindo, afinal, os parágrafos não 
estão alocados de determinado jeito aleatoriamente. 

• Preste BASTANTE atenção nas informações EFETIVAMENTE trazidas no texto. Quando lemos as 
questões, temos a tendência de fazer uma interpretação extensiva, criando fatos, argumentos e 
conclusões não descritos pelo autor. Inferir entendimentos faz parte do processo interpretativo, mas 
você não pode "colocar palavras na boca do autor". 

• A interpretação é complexa por mobilizar todo o conhecimento de mundo que já temos interiorizado 
e estabelecer uma relação com os novos conhecimentos adquiridos naquele momento de leitura. A 
partir daí criamos nosso próprio pensamento crítico sobre aquele assunto. 

• NÃO tenha preguiça de retomar o texto para responder uma alternativa quando for necessário! 

 

A. o termo “no entanto” indica que esse segmento não é a parte inicial do texto; 

CERTO 

A expressão "no entanto" é coordenativa adversativa, expressando oposição, contraste. 

Observe: "A principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi apoiar 
doutrinas e crenças particulares". 

Ao ler frase, percebemos que o autor já falou anteriormente algo sobre a função da bíblia, pois só assim a 
expressão "no entanto" consegue expor seu objetivo de contrapor. 

 

B. o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças; 



 

CERTO 

"o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças" 

Observe este trecho: "A principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi 
apoiar doutrinas e crenças particulares" 

Contudo, não concordo com a afirmação da banca de que isso pode ser inferido do texto.  

Acredito que a informação trazida é a de que "apoiar doutrinas e crenças particulares" não era a 
função PRINCIPAL da bíblia, mas dizer que o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas 
e crenças penso ser uma extrapolação. Apenas acessando o texto completo poderíamos inferir essa 
conclusão. 

 

C. o termo “antes” indica um momento anterior de produção da Bíblia; 

ERRADO 

Observe: "o termo “antes” indica um momento anterior de produção da Bíblia" 

O termo antes retrata a função primordial da bíblia. É como se o autor dissesse: "antes de ser / servir a 
qualquer outra coisa, a bíblia era / servia a isso". 

Não se refere a lapso temporal de antes e depois, mas ao objetivo primitivo, principal, essencial. 

Antes de servir para apoiar doutrina e crenças, a bíblia era inicialmente usada para a transcendência das 
pessoas. 

 

D. o termo “processo” retoma “atividade contínua”; 

CERTO 

Observe: "...consistiu antes em atividade contínua, um processo que buscava introduzir milhares de pessoas 
à transcendência". 

Sim, a atividade contínua corresponde a um processo com objetivo de apresentar a transcendência às 
pessoas. Podemos claramente inferir essa informação do texto. 

 

E. o verbo “introduzir” se refere a uma nova atividade para as pessoas. 

CERTO 



 

Observe: "consistiu antes em atividade contínua, um processo que buscava introduzir milhares de pessoas à 
transcendência" 

Nesse contexto introduzir significa apresentar. É possível depreender tal informação perfeitamente. 

 

QUESTÃO 73 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina | Cargo: Analista Administrativo (TJ SC) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 

Stephen Hawking, A Mente Que Superou Tudo Em reverência ao gênio que revolucionou o estudo da 
cosmologia, o mundo prestou tributo a Stephen Hawking no dia seguinte a sua morte. O cientista britânico, 
símbolo da superação, teve papel decisivo na divulgação científica e virou um ícone pop. 

(O Globo, 15/3/2018) 

Na estruturação da notícia do texto, o jornal deu principal destaque ao seguinte papel de Stephen Hawking: 

A. possuir uma mente privilegiada. 

B. ter revolucionado o estudo da cosmologia. 

C. ser um símbolo de superação. 

D. ter tido papel decisivo na divulgação científica. 

E. ter virado um ídolo pop. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

Na estruturação da notícia do texto, o jornal deu principal destaque ao seguinte papel de Stephen 
Hawking: ser um símbolo de superação. 

O texto, além de enfatizar na linha 2, informando a resposta correta : "O cientista britânico, símbolo da 
superação", nos fornece no primeiro parágrafo uma boa noção do que seria a resposta correta.  

 



 

Ainda no texto verifica-se na própria explicação de quem era o Stephen Hawking, " A mente que SUPEROU 
TUDO".  

Atentar-se ao contexto é a principal forma que temos de resolver questões como esta de interpretação de 
texto.  

 

QUESTÃO 74 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Cargo Especialista Legislativo - 
Informática (ALERJ) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o sufixo -ão, que fazem seus plurais, exata e 
respectivamente, como: 

A. escrivão / vulcão; 

B. cristão / ademão; 

C. anão / corrimão; 

D. chorão / ancião; 

E. cartão / aldeão. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C (deveria ter sido anulada) 

Questão polêmica. 

O plural de escrivão é escrivães, e o de cartão, cartões.  

O plural de ademão é ademãos, que é diferente de Opiniões.  

Algumas palavras possuem mais de uma possibilidade de escrita no plural. É o caso de: 

• Anãos/Anões 
• Corrimãos/Corrimões 
• Chorãos/Chorões 
• Anciãos/Anciões 



 

Assim, observa-se que as alternativas C e D estão corretas. No entanto, o gabarito afirmado pela banca foi 
a alternativa C. 

Fonte: https://www.dicio.com.br/ 

 

QUESTÃO 75 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Assistente Legislativo (ALE-RO)| 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Do Casamento  

O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na 
vizinhança. As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura. 
Em certas sociedades primitivas o tempo gasto nas preliminares do casamento – corte, namoro, noivado etc. 
– era abreviado. O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua 
caverna. Com o passar do tempo este método foi sendo abandonado, por pressão dos buffets, das lojas de 
presente e das mulheres, que não admitiam um período pré-conjugal tão curto. O homem precisava 
aproximar-se dela, cheirar seus cabelos, grunhir no seu ouvido, mordiscar a sua orelha e só então, quando 
ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. (fragmento) 

VERÍSSIMO, Luís Fernando, Comédias da Vida Privada. Ed. LPm. 1994.  

Assinale a opção que mostra uma substituição inadequada para a expressão sublinhada.  

A. “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos ...” / sucessivamente. 

B. “...o tempo gasto nas preliminares do casamento...” / pré-matrimonialmente. 

C. “Com o passar do tempo este método foi sendo abandonado,” / cronologicamente. 

D. “...não admitiam um período pré-conjugal tão curto.” / abreviadamente. 

E. “...mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída,” / finalmente. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Essa questão exigiu conhecimento sobre substituição de palavras/ expressões de maneira que tal 
substituição deixe a alternativa correta.  



 

*A banca quer que marque a alternativa ERRADA. 

 

A. “As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos ...” / sucessivamente. 

CERTO 

A substituição para a expressão sublinhada está correta: “As tradições matrimoniais se 
transformaram através dos tempos ...” / sucessivamente.  

O advérbio "sucessivamente" significa "sem interrupção"; de modo sucessivo". Portanto, pode substituir o 
termo sublinhado. 

 

B. “...o tempo gasto nas preliminares do casamento...” / pré-matrimonialmente. 

CERTO 

A substituição para a expressão sublinhada está correta: “...o tempo gasto nas preliminares do casamento - 
” / pré-matrimonialmente.  

O termo "pré-matrimonialmente" significa "que acontece antes do casamento". Ou seja, pode substituir a 
expressão anterior. 

 

C. “Com o passar do tempo este método foi sendo abandonado,” / cronologicamente. 

CERTO 

A substituição para a expressão sublinhada está correta: “Com o passar do tempo este método foi sendo 
abandonado,” / cronologicamente.  

O significado do advérbio "cronologicamente" é "de modo que segue a ordem das datas em que algo 
ocorreu". Portanto, substitui o termo sublinhado. 

 

D. “...não admitiam um período pré-conjugal tão curto.” / abreviadamente. 

ERRADO 

A substituição para a expressão sublinhada não está correta: “...não admitiam um período pré-conjugal tão 
curto.” / abreviadamente.  



 

O advérbio "abreviadamente" significa "de modo abreviado"; "que é curto ou resumido". O sentido é 
parecido com a expressão sublinhada, mas morfologicamente não é possível substituí-la. 

 

E. “...mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída,” / finalmente. 

CERTO 

A substituição para a expressão sublinhada está correta: “...mordiscar a sua orelha e só então, quando ela 
estivesse distraída,” / finalmente.  

O advérbio "finalmente" significa "por fim"; "em conclusão". Portanto, pode substituir a expressão 
sublinhada. 

 

QUESTÃO 76 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (RJ) | Cargo: Assistente 
Social (SASDH/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta na 
seguinte alternativa: 

A. de 12h às 20 horas; 

B. Das 12h a 20 horas; 

C. Das 12hs às 20hs; 

D. Das 12h às 20 horas; 

E. De 12hs a 20 horas. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

Para escrever horários de acordo com a norma culta é necessário seguir algumas regras: 

     I.O “h” deverá ser minúsculo e sem “s” (forma correta: 12h). 



 

     II. Na representação de horas deve-se utilizar a crase. 

     III. No tocante à duração entre horas, a última deverá ser grafada por extenso. 

     IV. Ademais, deverá ser utilizada a preposição “de” + o artigo “as” (das 12h). 

Dessa forma, o correto seria: das 12h às 20 horas (letra d). 

 

QUESTÃO 77 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Técnico da Defensoria Pública - 
Motorista (DPE RO) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Pesquisa realizada pela PROTESTE Associação de Consumidores e divulgada dia 23 de agosto, revela que a 
população confia nos genéricos e chega a pedir para os médicos prescrevê-los.  

Mas parte da classe médica ainda tem dúvidas sobre esses remédios por conta do processo de avaliação da 
qualidade e falsificação.  

Para 45% dos médicos que participaram da pesquisa o processo de avaliação e controle de qualidade dos 
genéricos é menos exigente do que o que ocorre com os medicamentos de marca. E 44% deles acreditam que 
esses remédios sofrem mais falsificações”. A forma verbal que mostra um erro de norma culta é: 

A forma verbal que mostra um erro de norma culta é: 

A. confia; 

B. prescrevê-los; 

C. tem; 

D. participaram; 

E. acreditam. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Na concordância verbal, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Como há vários tipos de 
sujeito, as regras especificam alguns casos, tais como: 



 

• em caso de sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa; 

• em caso de sujeito simples representado por um substantivo coletivo no singular, o verbo vai para 
o singular; 

• nos casos em que o sujeito simples é representado por um coletivo no singular seguido de adjunto 
adnominal, o verbo pode concordar com o substantivo coletivo ou com o adjunto adnominal; 

• no caso de sujeito expresso por pronome relativo "que", o verbo deve concordar em número e 
pessoa com o termo antecedente. 

 

A. confia; 

ERRADO 

Na oração "que a população confia nos genéricos", o verbo sublinhado concorda com um sujeito que é 
formado por substantivo coletivo no singular, "população". Assim, o verbo deve ser flexionado no singular. 
Logo, a concordância está correta. 

 

B. prescrevê-los; 

CERTO 

Na oração "para os médicos prescrevê-los" há um erro de concordância verbal, já que o sujeito é formado 
por um substantivo plural ("médicos") e, portanto, o verbo sublinhado deveria ser apresentado na 
forma "prescreverem-nos", que corresponde à 3° pessoa do plural, e não no singular como foi flexionado. 

 

C. tem; 

ERRADO 

Na oração "Mas parte da classe médica ainda tem dúvidas sobre esses remédios...", o verbo sublinhado 
concorda com um sujeito formado por substantivo + adjunto adnominal, sendo que todos os elementos 
estão no singular; assim, a concordância verbal feita no singular está correta. 

 

D. participaram; 

ERADO 



 

A oração "que participaram da pesquisa" é uma oração subordinada adjetiva restritiva introduzida pelo 
pronome relativo "que".  Ela refere-se ao termo antecedente "45% dos médicos" formado por 
uma porcentagem + adjunto adnominal no plural. Assim sendo, está correta a concordância verbal feita 
na 3° pessoa do plural. 

 

E. acreditam. 

ERRADO 

Na oração "E 44% deles acreditam", o verbo sublinhado concorda com o sujeito formado por porcentagem 
+ adjunto adnominal no plural (contração de + eles). Assim, para dar ênfase ao adjunto adnominal, 
a concordância verbal é feita também na 3° pessoa do plural, como ocorreu. Logo, a oração está correta 
segundo a norma culta. 

 

QUESTÃO 78 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Fiscal de Serviços Municipais (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma cantiga de roda diz o seguinte: 

Eu fui no Tororó 

beber água não achei 

Achei bela morena 

que noTororó deixei 

Aproveita minha gente 

que uma noite não é nada 

Se não dormir agora 

dormirá de madrugada 

Em relação a essa cantiga, assinale a afirmativa incorreta. 

A. O primeiro verso mostra um erro de regência. 



 

B. A segunda estrofe tem independência semântica em relação à primeira. 

C. Entre “beber água” e “não achei” há uma oposição. 

D. “Que uma noite não é nada” traz ideia de causa. 

E. O último verso fala de um tempo futuro. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Esta é uma questão bem completa e bem complexa.  

Digo isso, porque ela cobra do candidato vários pontos teóricos. Podemos, de forma geral, focar nos 
seguintes assuntos: Interpretação de Texto (aspectos semânticos), Morfologia (Flexões verbais e seus 
sentidos) e Sintaxe (relação entre orações) 

Acerca da  INTERPRETAÇÃO e COMPREENSÃO DE TEXTO, a banca quer que o candidato 
consiga compreender a forma como os versos se relacionam no aspecto semântico. 

SEMÂNTICA é a parte da gramática que estuda os significados das palavras e as relações de sentido, 
de significação, que existe entre as palavras. 

No que tange a análise sintática, é importante, antes de qualquer coisa, diferenciá-la da morfológica. 

A ANÁLISE MORFOLÓGICA pretende descobrir e identificar as classes gramaticais que estão presentes na 
oração.  

Já a ANÁLISE SINTÁTICA identifica as funções que as palavras exercem dentro da oração. 

 

A. O primeiro verso mostra um erro de regência. 

CERTO. 

REGÊNCIA VERBAL é a forma como os verbos se relacionam com os termos que os complementam: por 
meio de preposição, sem necessidade de complemento, de maneira direta... 

Apesar de coloquialmente, na linguagem oral, utilizarmos o verbo ir  com a preposição em, essa forma 
está incorreta. 

O verbo Ir é regido, obrigatoriamente, pela preposição a. 

 



 

B. A segunda estrofe tem independência semântica em relação à primeira. 

CERTO. 

Há independência semântica entre as estrofes mencionadas. 

Por independência semântica entendemos que para compreendermos o sentido de uma estrofe, não 
precisamos, necessariamente, ler a outra. Há uma independência entre seus significados. 

 

C. Entre “beber água” e “não achei” há uma oposição. 

CERTO 

Há uma oposição entre as ideias mencionadas. 

Podemos esclarecer essa argumentação contrária da seguinte forma: se ele foi ao Tororó para beber água, 
indica que ele sabia que encontraria água lá. Ele não ter encontrado, fornece uma ideia contrária, oposta, 
à esperada. 

 

D. “Que uma noite não é nada” traz ideia de causa. 

ERRADO. 

O trecho traz uma ideia de explicação, não de causa. 

Neste caso, o  que  é uma conjunção coordenativa sindética explicativa. 

Logo, ela introduz uma oração que explica a anterior. 

 

E. O último verso fala de um tempo futuro. 

CERTO. 

O último verso fala de um tempo futuro. 

Em "dormirá de madrugada", o verbo é dormir.  Ele está conjugado no futuro do presente do modo 
subjuntivo, logo, ele expressa uma ação que ainda irá ocorrer, uma ação futura. 

 



 

QUESTÃO 79 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | Cargo: Docente I - Educação Infantil 1º ao 5º 
ano (Pref Angra dos Reis/RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la”. 

A oração sublinhada tem valor de 

A. comparação. 

B. finalidade. 

C. consequência. 

D. conclusão. 

E. explicação. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

Observa-se que a oração sublinhada traz ideia de consequência, sendo assim, trata-se de uma oração 
subordinada adverbial consecutiva. Vejamos: 

“Nunca houve criança tão amável que, em consequência disso, a própria mãe não ficasse satisfeita ao 
conseguir adormecê-la”. 

OBS: Quando a palavra 'que' é precedida de 'tão' (tão...que), 'tanto' (tanto...que), 'tamanho' 
(tamanho...que), ela se classifica como subordinativa adverbial consecutiva por expressar ideia de 
consequência. 

Orações subordinadas adverbiais são orações que exercem a função de adjunto adverbial do verbo da 
oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura da frase.  

É importante relembrar que uma oração classifica-se como subordinada quando depende de outra para que 
apresente sentido completo. 

Dependendo da função sintática exercida na frase, as orações subordinadas são classificadas em três tipos: 
adverbiais, adjetivas e substantivas. 



 

As orações subordinadas adverbiais são classificadas em nove tipos: 

• - causal: que indica causa (porque, que, como, pois que, etc.); 
• - consecutiva: que indica consequência (de sorte que, de modo que, sem que, etc.); 
• - final: que indica fim ou finalidade (a fim de que, para que, porque, etc.);  
• - temporal: que indica tempo (antes que, enquanto, quando, desde que, etc.); 
• - condicional: que indica condição (caso, se, contanto que, etc.); 
• - concessiva: que indica concessão (embora, posto que, conquanto, por mais que, etc.); 
• - comparativa: que indica comparação (como, assim como, tanto quanto, etc.);  
• - conformativa: que indica conformidade (conforme, como, segundo, etc.);  
• - proporcional: que indica proporcionalidade (à medida que, à proporção que, etc.). 

FONTE: NORMA CULTA 

 

QUESTÃO 80 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) | Cargo: Assistente Cuidador Escolar (SMAG Boa 
Vista/RR) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As grandes épocas dizem: a arte. As épocas medíocres dizem: as artes”. 

A alternativa abaixo em que a passagem do singular ao plural NÃO acarreta mudança de sentido é: 

A. o bem / os bens; 

B. a humanidade / as humanidades; 

C. a capital / as capitais; 

D. a féria / as férias; 

E. o vencimento / os vencimentos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobra o entendimento das classes gramaticais, as quais são estudadas no tópico morfologia, a 
qual, segundo a Linguística, é o "estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras". Nesse 
sentido, esse ramo da Língua Portuguesa explora as grafias de maneira isolada, de forma a atribuir um 
sentido a cada uma delas para, depois, analisá-las no contexto oracional no que concerne à sintaxe. 



 

Especificamente, a pergunta trata da flexão de número de um substantivo, visto que, em determinadas 
ocasiões, a mudança de uma expressão, do singular para o plural, traz uma alteração de sentido.  

 

A. o bem / os bens; 

ERRADO 

• O bem: diz respeito ao substantivo masculino "bem", de maneira a ressaltar "algo que causa alegria 
e felicidade" (fazer o bem); 

• Os bens: trata da ideia de "posse" (bens materiais, por exemplo). 

 

B. a humanidade / as humanidades; 

ERRADO 

• A humanidade: refere-se à natureza humana ("Ela faz isso para o bem da humanidade"); 

• As humanidades: retrata a disciplina ou estudo das literaturas clássicas. 

 

C. a capital / as capitais; 

CERTO 

Como a questão pede a alternativa na qual essa alteração semântica não ocorra, tem-se a letra c, na qual a 
frase "a capital", assim como "as capitais", traz o sentido de "cidade onde está localizada a sede 
administrativa de um país ou de um estado".  

Ao se citar o singular, refere-se a apenas a uma capital, ao passo que, no tocante ao plural, alude-se a mais 
de uma. Essa flexão de número ocorre sem mudança de sentido. 

 

D. a féria / as férias; 

ERRADO 

• A féria: reflete o recolhimento pecuniário de uma instituição no âmbito diário e, até mesmo, o 
"salário pago por dia"; 

• As férias: período de descanso. 



 

 

E. o vencimento / os vencimentos. 

ERRADO 

• O vencimento: "dia em que expira o prazo para o pagamento de algo"; 

• Os vencimentos: salário (provento) de um cargo público. 

 

QUESTÃO 81 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Controladoria (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 – Dados Primários 

Há cerca de 15 anos, um grupo de pesquisadores do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia) preparava um estudo sobre indicadores de sustentabilidade da cidade de Belém e precisava saber 
quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro da região metropolitana. Durante 
três meses, os pesquisadores buscaram o dado junto a órgãos públicos. Protocolo para cá, ofício para lá, o 
máximo que conseguiram foi uma estimativa de que existiam “umas cem praças”. Beto Veríssimo, líder de 
estudo, reuniu a equipe e propôs; vamos medir nós mesmos. Armados de GPS, trena e suor, em dois meses 
mapearam quase duas mil praças e áreas verdes na capital paraense. 

Lembrei-me desse episódio ao participar do debate recente sobre os dados de cobertura e uso da terra no 
Brasil. 

Em artigo recente no “Valor Econômico”, o autor conclui, após, segundo ele, cruzar várias fontes de dados, 
que entre 1990 e 2016 a área ocupada pela atividade agropecuária no Brasil teria sido reduzida em 4,2 
milhões de hectares, a despeito de 38 milhões de hectares terem sido desmatados no mesmo período. 
Afirma que a regeneração da mata nativa teria alcançado 50 milhões de hectares no período e que, portanto, 
para cada hectare desmatado, 1,3 hectare era recuperado. A expansão da produção agropecuária teria se 
dado, então, exclusivamente pelos extraordinários ganhos de produtividade. 

O incauto, ao ler tal informação, poderia concluir que a área das matas brasileiras teria aumentado nas 
últimas décadas, e a agropecuária reduzido a área ocupada. Portanto, a expansão da agropecuária não teria 
causado desmatamento e degradação. Ou seja, tudo ótimo, nada a mudar, basta seguirmos no rumo em que 
estamos. 

Nestas horas, é importante voltar às fontes de dados primários sólidas e abrangentes no tempo e no espaço. 



 

Existem atualmente três iniciativas de mapeamento de cobertura e uso da terra no Brasil. [...] Ainda que 
todos possam ser melhorados e, embora tenham diferenças de abordagem metodológica, legenda e 
resolução, os dados gerados por esses três projetos indicam de forma inequívoca: 

• o Brasil perdeu cobertura florestal e vegetação nativa durante todos os períodos analisados; 
• a área ocupada pela atividade agropecuária cresceu em todos os períodos; 
• houve regeneração em larga escala no Brasil, mas ela ainda representa menos de um terço das áreas 

desmatadas; 
• mais de 90% das áreas desmatadas se convertem em agropecuária. 

Esta é a realidade nua e crua dos dados primários. Eles, decerto, estão sujeitos a muitas análises e 
interpretações. Estas só não podem ir de encontro aos fatos. 

Tasso Azevedo, O GLOBO, 28/02/2018. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro.” 

A forma verbal havia pode ser adequadamente substituída por 

A. podiam haver 

B. devia existir 

C. existia 

D. devia haver 

E. eram possível haver 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Para resolver esta questão, devemos perceber que na frase do enunciado o verbo HAVER é impessoal e o 
verbo EXISTIR nunca é impessoal. 

A questão confunde os candidatos porque o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal e sempre fica 
na 3ª pessoa do singular. Isso pode nos levar a associar os dois verbos, considerando que existir também não 
tem plural. Fiquem sempre atentos! Haver e existir não seguem a mesma regra. 

O verbo HAVER, quando no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é um verbo impessoal. 

Verbo impessoal é aquele que não se refere a qualquer sujeito, implícito ou explicito. É sempre utilizado na 
terceira pessoa do singular. 



 

Quando utilizamos dois verbos juntos para transmitir uma ação, temos uma locução verbal. Ela é formada 
por um verbo auxiliar e um verbo principal. Quando o verbo haver é utilizado como verbo principal numa 
locução, transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar.  

 

A. podiam haver 

ERRADO 

O correto é podia haver. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes podia haver em cada bairro.” 

O verbo haver, nessa oração, é impessoal e, por estar em uma locução verbal como verbo principal, transmite 
sua impessoalidade ao verbo auxilar. Desta forma, os dois verbo são conjugados na 3ª pessoa do singular. 

 

B. devia existir 

ERRADO 

O correto é deviam existir. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes deviam existir em cada bairro.” 

Deviam existir é uma locução verbal. Nas locuções verbais, o verbo auxiliar deve vir conjugado e o principal 
numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. 

DEVIAM: conjugado na 3ª pessoa do plural, concordando com o sujeito da oração (metros quadrados de 
praças  e áreas verdes). 

EXISTIR: forma infinitiva do verbo. 

 

C. Existia 

ERRADO 

O correto é existiam. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes existiam em cada bairro.” 

O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, mas o verbo EXISTIR não é impessoal. Deve, portanto, 
ser conjugado concordando com o sujeito da oração. 



 

 

D. devia haver 

CERTO 

A forma devia haver substituiu corretamente a forma verbal havia na oração. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes devia haver em cada bairro." 

Devia haver é uma locução verbal em que o verbo haver tem o sentido de existir e é o verbo principal da 
oração, transmitindo, portanto sua impessoalidade ao verbo auxiliar devia. Os dois verbos de apresentam 
na 3ª pessoa do singular. 

 

E. eram possível haver 

ERRADO 

O forma correta é era possível haver. 

“...precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes era possível haver em cada bairro.” 

Neste caso também temos uma locução verbal, pois mesmo com a palavra possível entre os dois verbos, o 
sentindo da ação presente na frase só é completo com a junção dos dois verbos. Por HAVER estar no sentido 
de existir, ele transmite sua impessoalidade ao verbo SER, que é o auxiliar. 

 

QUESTÃO 82 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Alagoas | Cargo: Técnico Judiciário (Poder Judiciário da União) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

 

O próprio autor classifica o seu texto no gênero textual denominado “crônica”; a característica desse gênero 
presente no texto é: 

A. uma narrativa de fatos curiosos; 

B. uma descrição de cenas interessantes; 

C. um comentário de fatos do momento;  

D. uma discussão sobre temas polêmicos; 

E. uma apreciação crítica de um fato passado. 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

A questão tratou a respeito dos gêneros de texto, no âmbito da interpretação textual da língua portuguesa. 

Por um viés didático e objetivando uma melhor visualização ao aluno, optamos por efetuar a resolução da 
questão unicamente no enunciado. 

Vamos lá. 

Conforme aduz a Prof. Duda Nogueira, em sua obra Língua Portuguesa para concursos, crônica é um gênero 
textual, mais especificamente um gênero literário-narrativo e consiste em: 

Uma "narrativa informal, breve, ligada à vida cotidiana" (perceba aqui a relação com o termo "fatos do 
momento", fatos do dia-a-dia), "com linguagem coloquial. Pode ter um tom humorístico ou um toque de 
crítica indireta". Há também a crônica narrativa-descritiva, que exprime "alternância entre os momentos 
narrativos e manifestos descritivos". 

Note, ainda, que no início do texto, o autor se utiliza do seguinte discurso: "Tenho comentado aqui 
na Folha em diversas crônicas, os usos da internet, que se recente ainda da falta de uma legislação específica 
(...) " 

Ora. Diante da caracterização do gênero crônica, bem como da inter-relação das circunstâncias que 
acompanham o texto, conforme acima apontado, não há como amoldarmos outra assertiva ao gabarito que 
não seja a que afirma que a característica desse gênero (crônica) presente no texto é um comentário de 
fatos do momento. 

 

QUESTÃO 83 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“Um caipira, no seu radinho de pilha, sempre ouvia a rádio da capital fazer propaganda de “cachorro-
quente”. Curioso, dizia: “Quando eu for à capital, a primeira coisa que eu vou fazer é experimentar esse tal 
de cachorro-quente”.  

Um dia, lá foi ele para a capital. Logo que desembarca na estação, corre a uma lanchonete e pede:  



 

- Moço, me dá um desse tal de cachorro-quente? Imediatamente o garçom pega um pãozinho, corta-o ao 
meio e coloca uma salsicha no meio do pão. Envolve-o depois num guardanapo e entrega ao caipira, que 
olhava tudo espantado. Este abre o pão, olha horrorizado aquele negócio ali atravessado e reclama:  

- Ó moço! Mas logo essa parte do cachorro que o senhor foi pôr para mim?...” (Anônimo)  

Palavras que são marcas explícitas de passagem de tempo são: 

A. sempre / quando. 

B. quando / um dia. 

C. um dia / logo que. 

D. logo que / imediatamente. 

E. Imediatamente / aquele negócio. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

O candidato deve assinalar a opção que elenque apenas marcadores explícitos de transcurso temporal no 
texto. 

Note que a mera circunstância de tempo não indica necessariamente sua passagem. O pretérito imperfeito 
do indicativo, por exemplo, pode assinalar um momento no qual uma ação ocorre, sem adicionar a ela ideia 
de sequência: 

Ex. Enquanto esperava pelo cachorro-quente, o caipira viu o ônibus partir [as ações não denotam passagem 
de tempo, apenas simultaneidade]. 

 

A. sempre / quando. 

ERRADO 

No contexto, o advérbio "sempre" expressa uma ação rotineira no passado e, consequentemente, 
transmite a ideia de passagem do tempo. 

No entanto, o vocábulo "Quando" denota valor de possibilidade, de hipótese; não trata do momento em 
que algo acontece, mas daquilo que o caipira faria se fosse à capital. Diferente seria dizer: 

Ex. Quando desceu na estação, sentiu fome [aqui a ideia é de tempo]. 

 



 

B. quando / um dia. 

ERRADO 

O vocábulo "Quando" denota valor de possibilidade, de hipótese; não trata do momento em que algo 
acontece. 

Tampouco se pode afirmar que "Um dia" expresse explicitamente passagem temporal. Sabemos que houve 
um intervalo entre ouvir as propagandas no rádio e viajar para a capital, mas o transcurso cronológico é 
dado pela coerência, pelo sentido da narrativa. 

Veja como a expressão pode ser usada explicitamente com esse objetivo: 

Ex. O caipira quis então provar o tal do cachorro-quente. Um dia depois de ouvir a propaganda, comprou 
uma passagem para a capital. 

 

C. um dia / logo que. 

ERRADO 

"Um dia" não expressa explicitamente passagem temporal. Sabemos que houve um intervalo entre ouvir as 
propagandas no rádio e viajar para a capital, mas o transcurso cronológico é dado pela coerência, pelo 
sentido da narrativa. 

Veja como a expressão pode ser usada explicitamente com esse objetivo: 

Ex. O caipira quis então provar o tal do cachorro-quente. Um dia depois de ouvir a propaganda, comprou 
uma passagem para a capital. 

"Logo que" é uma locução conjuntiva que introduz uma oração com ideia de tempo. Explicitamente marca 
a passagem temporal entre a chegada à estação e o deslocamento até a lanchonete. Poderia ser substituída 
por "Assim que, no momento em que, quando". 

 

D. logo que / imediatamente. 

CERTO 

"Logo que" é uma locução conjuntiva que introduz uma oração com ideia de tempo. Explicitamente marca 
a passagem temporal entre a chegada à estação e o deslocamento até a lanchonete. Poderia ser substituída 
por "Assim que, no momento em que, quando". 



 

"Imediatamente" é um advérbio de tempo, mostrando com clareza o transcurso de tempo entre o pedido 
do caipira e o início da preparação do cachorro-quente. A sucessão das ações é explicitamente marcada pelo 
vocábulo analisado. 

 

E. Imediatamente / aquele negócio. 

ERRADO 

"Imediatamente" é um advérbio de tempo, mostrando com clareza o transcurso do tempo entre o pedido 
do caipira e o início da preparação do cachorro-quente. A sucessão das ações é explicitamente marcada 
pelo vocábulo analisado. 

Os termos "aquele negócio" apenas fazem referência ao cachorro-quente, sem indicar qualquer andamento 
cronológico. Retoma um elemento citado anteriormente, mas não transmite ao leitor a sensação de 
transcurso temporal. 

 

QUESTÃO 84 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia  | Cargo: Auditor Fiscal de Tributos 
Estaduais (SEFIN RO) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I – Há sempre o inesperado  

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado? 

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os 
índios gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável 
figura do último reduto urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que 
cuidasse da correspondência que Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber. 
Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e cartas ou pacotes demoravam semanas para 
ir e vir. 

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da 
pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada. 

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até 
hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a 
cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons 



 

demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros 
disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível 
hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência. 

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava 
errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação. 

Há sempre o inesperado. 

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017 

Assinale a opção em que o conector sublinhado tem corretamente indicado o seu significado. 

A. “Mas, como os exilados também se comunicam” / modo. 

B. “... demoravam semanas para ir e vir” / direção. 

C. “entre os índios gaviões no sul do Pará” / companhia. 

D. “... atrás de urânio e outros metais preciosos” / finalidade. 

E. “... que até hoje permeiam a atividade” / inclusão. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Cada alternativa apresenta um trecho do texto do enunciado e o candidato deve ser avaliar o significado 
assumido pela conjunção sublinhada. 

Conjunções são conectores que ligam orações diferentes ou termos de uma mesma oração. São classificadas 
como:  

• Coordenativas - ligam orações ou termos sintaticamente independentes; e 
• Subordinativas - ligam orações sintaticamente dependentes. 

 

A. “Mas, como os exilados também se comunicam” / modo. 

ERRADO 

O conector como introduz oração com sentido de causa. Vejamos:  

"Mas, como os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano 
que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que cuidasse da correspondência que 
Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber." 



 

A conjunção como também pode indicar que uma ação ou fato se desenvolveu de acordo com outro. 
Exemplo: A festa ocorreu como tínhamos planejado. 

Contudo, no período analisado, a conjunção como tem sentido de porque. O conector inicia uma 
oração subordinada (como os exilados também se comunicam) que traz a causa da ocorrência da principal 
(solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano que visitamos).  

Trata-se de conjunção subordinativa adverbial causal. Outros exemplos comuns são: que, porque, pois que, 
já que, uma vez que, visto que, porquanto. 

Perceba que o termo como poderia ser substituído pelo conector uma vez que. Observe: 

"Mas, uma vez que os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto 
urbano que visitamos uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que cuidasse da 
correspondência que Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber." 

 

B. “... demoravam semanas para ir e vir” / direção. 

ERRADO 

O conector para não indica uma direção. A conjunção introduz uma oração com sentido de finalidade. 
Vejamos:  

"Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e cartas ou pacotes demoravam 
semanas para ir e vir." 

É possível considerar que o conector para seja somente uma preposição exigida pelo verbo "demorar".  

 

C. “entre os índios gaviões no sul do Pará” / companhia. 

ERRADO 

O conector entre não tem sentido de companhia, uma vez que os índios gaviões no sul do Pará não 
acompanharam a execução dos trabalhos de campo realizados pelo autor. Observe: 

"Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os 
índios gaviões no sul do Pará." 

A conjunção entre está associada à ideia de que os índios eram o objeto de estudo ou de que os trabalhos 
de campo foram realizados nessa situação/contexto/local. Ainda que os índios estivessem presentes durante 
trabalho de campo, não é possível afirmar que eles acompanhavam o autor nessa atividade. 



 

 

D. “... atrás de urânio e outros metais preciosos” / finalidade. 

CERTO 

O conector atrás de indica o propósito (intento) dos estrangeiros disfarçados: buscar urânio e outros metais 
preciosos. Observe: 

"Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais 
preciosos." 

Há, portanto, uma relação de finalidade. 

Perceba que o termo atrás de poderia ser substituído pelo conector em busca de. Observe: 

"Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – em busca de urânio e outros metais 
preciosos." 

 

E. “... que até hoje permeiam a atividade” / inclusão. 

ERRADO 

O conector até introduz ideia de tempo. Vejamos:  

" Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até hoje 
permeiam a atividade de pesquisa de Brasil." 

A conjunção até também pode indicar inclusão. Exemplo: A ousadia e a engenhosidade dos cibercriminosos 
têm espantado até mesmo os mais experientes especialistas em segurança da informação. 

Contudo, no período analisado, a conjunção até atribui valor de tempo, indicando a duração (continuidade) 
do fato explícito (arrolando em seguida o inesperado e ironia). 

 

QUESTÃO 85 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Redação e Revisão (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

A frase em que a substituição de um termo anterior pelo pronome pessoal oblíquo sublinhado é feita de 
forma inadequada é: 

A. “O desejo de conquista é cousa realmente muito natural e comum; e, sempre que os homens 
conseguem satisfazê-lo, são louvados.” 

B. “Existem dois objetivos na vida: o primeiro, o de obter o que desejamos; o segundo, o de desfrutá-
lo.” 

C. “Moral é o que te fez sentir bem depois de tê-lo feito.” 

D. “A caridade é o único tesouro que se aumenta, ao dividi-lo.” 

E. “A virtude é como o percevejo, Para que exale seu odor é preciso esmagá-lo.” 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Essa questão pede-nos que façamos uma análise sobre colocação pronominal. 

Nesse caso, fala-se sobre pronome pessoal oblíquo. 

Lembremos que segundo as regras da Língua Portuguesa, são do caso oblíquo os pronomes pessoais que, 
nas orações, desempenham as funções de complemento verbal (objeto direto ou indireto) ou complemento 
nominal. Eles podem ser átonos ou tônicos.  

Os pronomes oblíquos átonos, na sua forma do singular são: na 1ª pessoa o ME. Na 2ª pessoa o TE e na 3ª 
pessoa o O, A, SE, LHE. 

Os pronomes oblíquos átonos, na sua forma do plural são: na 1ª pessoa o NOS, na 2ª pessoa o VOS e na 3ª 
pessoa o OS, AS, SE, LHES. 

Os pronomes O, A , OS, AS atuam exclusivamente como objetos diretos; as formas LHE, LHES como objetos 
indiretos. 

Quando o verbo termina em -z, -s ou -r, o pronome assume a forma lo, la, los, las, ao mesmo tempo que a 
terminação verbal é suprimida. 

OBS: a questão quer a alternativa ERRADA. 

 

A. “O desejo de conquista é cousa realmente muito natural e comum; e, sempre que os homens 
conseguem satisfazê-lo, são louvados.” 



 

CERTO 

Na frase “O desejo de conquista é cousa realmente muito natural e comum; e, sempre que os homens 
conseguem satisfazê-lo, são louvados.”, a substituição do pronome está correta. 

O pronome "lo" está se referindo ao termo "desejo", que é masculino, por isso está bem empregado. 

 

B. “Existem dois objetivos na vida: o primeiro, o de obter o que desejamos; o segundo, o de desfrutá-
lo.” 

CERTO 

Na frase “Existem dois objetivos na vida: o primeiro, o de obter o que desejamos; o segundo, o de desfrutá-
lo.”, a substituição do pronome está correta. 

Nesse caso, o pronome "lo" está se referindo ao termo "segundo", que é masculino. Portanto, seu emprego 
está correto. 

 

C. “Moral é o que te fez sentir bem depois de tê-lo feito.” 

ERRADO 

Na frase “Moral é o que te fez sentir bem depois de tê-lo feito.”, a substituição do pronome não está correta. 

O pronome aqui utilizado "lo" não está correto porque está se referindo ao termo "moral" que nesse caso é 
feminino. O correto seria: "tê-la". 

 

D. “A caridade é o único tesouro que se aumenta, ao dividi-lo.” 

CERTO 

Na frase “A caridade é o único tesouro que se aumenta, ao dividi-lo.”, a substituição do pronome está 
correta. 

Nessa frase, o pronome "lo" está bem aplicado, pois se refere ao termo "tesouro", substantivo masculino.  

 

E. “A virtude é como o percevejo, Para que exale seu odor é preciso esmagá-lo.” 

CERTO 



 

Na frase “A virtude é como o percevejo, Para que exale seu odor é preciso esmagá-lo.”, a substituição do 
pronome está correta. 

O pronome "lo" está se referindo ao termo "percevejo", que é masculino. Por isso está bem empregado. 

 

QUESTÃO 86 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado de Alagoas | Cargo: Analista - Administrador de Redes (MP 
AL) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos caminhoneiros, / concluídas as investigações, por 
exemplo, da ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se beneficiar do barateamento do 
combustível.”  

As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma adequada ao contexto, em lugar das barras 
inclinadas, são, respectivamente, 

A. depois de / quando. 

B. após / já que. 

C. assim que / caso. 

D. apesar de / visto que. 

E. caso / dado que. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige o conhecimento de interpretação e de gramática, a respeito da sintaxe de 
período e conjunções. 

Período composto: possui várias orações, que podem ser coordenadas ou subordinadas. 

As orações coordenadas são ligadas pelas conjunções coordenativas: aditivas; adversativas; alternativas; 
explicativas e conclusivas. 

As orações subordinadas podem ser de três tipos: 

1. Orações subordinadas adjetivas: são iniciadas por pronomes relativos. 



 

2. Orações subordinadas adverbiais: relacionam-se por meio de conjunções causais; condicionais; 
comparativas; concessivas; conformativas; consecutivas; finais; temporais; proporcionais. 

3. Orações subordinadas substantivas: associam-se por uma conjunção subordinativa integrante. 

 

A. depois de / quando. 

ERRADO 

Para alcançar o gabarito, deve-se ler a frase, interpretando-a, de forma que ela possa fazer sentido lógico. 

Com base nessa interpretação, pode-se concluir que a segunda oração estabelece uma relação 
de tempo com a oração principal e a terceira oração indica uma causa. 

Nesse sentido, a primeira barra deve corresponder a uma conjunção subordinativa temporal e a segunda 
barra precisa de uma conjunção subordinativa causal. 

A alternativa oferece as seguintes opções de conjunção: 

depois de: conjunção subordinativa temporal. 

quando: conjunção subordinativa temporal. 

Desse modo, a alternativa encontra-se ERRADA, pois a segunda lacuna é incompatível. 

 

B. após / já que. 

CERTO 

Para alcançar o gabarito, deve-se ler a frase, interpretando-a, de forma que ela possa fazer sentido lógico. 

Com base nessa interpretação, pode-se concluir que a segunda oração estabelece uma relação 
de tempo com a oração principal e a terceira oração indica uma causa. 

Nesse sentido, a primeira barra deve corresponder a uma conjunção subordinativa temporal e a segunda 
barra precisa de uma conjunção subordinativa causal. 

A alternativa oferece as seguintes opções de conjunção: 

após: conjunção subordinativa temporal. 

já que: conjunção subordinativa causal. 



 

Desse modo, a alternativa encontra-se CERTA, pois as duas opções são compatíveis com a frase do 
enunciado. 

 

C. assim que / caso. 

ERRADO 

Para alcançar o gabarito, deve-se ler a frase, interpretando-a, de forma que ela possa fazer sentido lógico. 

Com base nessa interpretação, pode-se concluir que a segunda oração estabelece uma relação 
de tempo com a oração principal e a terceira oração indica uma causa. 

Nesse sentido, a primeira barra deve corresponder a uma conjunção subordinativa temporal e a segunda 
barra precisa de uma conjunção subordinativa causal. 

A alternativa oferece as seguintes opções de conjunção: 

assim que: conjunção subordinativa temporal. 

caso: conjunção subordinativa condicional. 

Desse modo, a alternativa encontra-se ERRADA, pois a segunda lacuna é incompatível. 

 

D. apesar de / visto que. 

ERRADO 

Para alcançar o gabarito, deve-se ler a frase, interpretando-a, de forma que ela possa fazer sentido lógico. 

Com base nessa interpretação, pode-se concluir que a segunda oração estabelece uma relação 
de tempo com a oração principal e a terceira oração indica uma causa. 

Nesse sentido, a primeira barra deve corresponder a uma conjunção subordinativa temporal e a segunda 
barra precisa de uma conjunção subordinativa causal. 

A alternativa oferece as seguintes opções de conjunção: 

apesar de: conjunção subordinativa concessiva. 

visto que: conjunção subordinativa causal. 

Desse modo, a alternativa encontra-se ERRADA, pois a primeira lacuna é incompatível. 



 

 

E. caso / dado que. 

ERRADO 

Para alcançar o gabarito, deve-se ler a frase, interpretando-a, de forma que ela possa fazer sentido lógico. 

Com base nessa interpretação, pode-se concluir que a segunda oração estabelece uma relação 
de tempo com a oração principal e a terceira oração indica uma causa. 

Nesse sentido, a primeira barra deve corresponder a uma conjunção subordinativa temporal e a segunda 
barra precisa de uma conjunção subordinativa causal. 

A alternativa oferece as seguintes opções de conjunção: 

caso: conjunção subordinativa condicional. 

dado que: conjunção coordenativa explicativa. 

Desse modo, a alternativa encontra-se ERRADA, pois as duas lacunas são incompatíveis. 

 

QUESTÃO 87 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O jornal O Globo, de 15/2/2019, publicou o seguinte texto:  

“Sem equipamentos, previsão de tempo no Rio é falha. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) mostram que o Rio tem apenas sete estações meteorológicas na capital, insuficientes para prever 
ou monitorar com precisão o volume de chuvas. Pelo padrão internacional, seriam necessárias 84 no 
município. Falta de pessoal também é problema”.  

Sendo um texto informativo, o texto apresenta a seguinte falha: 

A. mostra dois problemas sem dar detalhes; 

B. deixa de indicar o problema mais grave; 

C. não indica a razão de a previsão ser falha; 



 

D. anexa uma frase final não previsível no título; 

E. confusão semântica entre Rio, capital e município 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobrou assunto de interpretação, na qual perguntou a falha que o texto informativo apresenta.  

Dessa forma, para o leitor entender qual é a ideia do texto deve procurar qual foi o tema que o autor 
pretendeu comprovar com a escrita. Ademais, deve localizar figuras de linguagens, expressões, 
características e palavras chaves. 

 

A. mostra dois problemas sem dar detalhes; 

ERRADO 

O texto informativo NÃO apresenta a seguinte falha: mostra dois problemas sem dar detalhes, pois mostra 
somente UM problema sem dar detalhes.  

Ou seja, a insuficiência ao prever ou monitorar com precisão o volume de chuvas é fundamentada no texto 
pelo número reduzido de estações meteorológicas (sete na capital).  Lado outro, a falta de pessoal não é 
justificada no texto, pelo contrário, é uma informação avulsa citado na última linha do texto. 

Dessa forma, cabe citar a frase, que apresenta a falha argumentativa supracitada: “Falta de pessoal também 
é problema”.  

 

B. deixa de indicar o problema mais grave; 

ERRADO 

O texto informativo NÃO apresenta a seguinte falha: deixa de indicar o problema mais grave, pois indicou 
esse problema.  

Ou seja, a insuficiência ao prever ou monitorar com precisão o volume de chuvas é fundamentada no texto 
pelo número reduzido de estações meteorológicas (sete na capital), enquanto pelo padrão internacional 
seria necessário 84 (oitenta e quatro). 

Dessa forma, cabe citar trecho do texto:  



 

“Sem equipamentos, previsão de tempo no Rio é falha. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
mostram que o Rio tem apenas sete estações meteorológicas na capital, (...)” - destaquei.   

 

C. não indica a razão de a previsão ser falha; 

ERRADO 

O texto informativo NÃO apresenta a seguinte falha: não indica a razão de a previsão ser falha, pois indicou 
a razão. 

Ou seja, demonstrou que a previsão é falha devido à falta de estações meteorológicas, na qual a cidade do 
Rio de Janeiro possui apenas 07 (sete) aparelhos, enquanto pelo padrão internacional seria necessário 
84  (oitenta e quatro).   

Dessa forma, cabe citar trecho do texto:  

“Sem equipamentos, previsão de tempo no Rio é falha. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
mostram que o Rio tem apenas sete estações meteorológicas na capital, (...) Pelo padrão internacional, 
seriam necessárias 84 no município. Falta de pessoal também é problema”.  

 

D. anexa uma frase final não previsível no título; 

CERTO 

O texto informativo APRESENTA a seguinte falha: anexa uma frase final não previsível no título. 

Ou seja, de fato o texto aduz uma frase na última linha do teto, que não havia sido mencionada ou explicada 
ao longo do texto.  

Dessa forma, cabe citar a frase: "Falta de pessoal também é problema”.  

 

E. confusão semântica entre Rio, capital e município 

ERRADO 

O texto informativo NÃO apresenta a seguinte falha: confusão semântica entre Rio, capital e município, pois 
delimitou de forma clara que estava falando da cidade do Rio de Janeiro, que é capital do estado do Rio de 
Janeiro.  



 

Ou seja, utilizou a palavra município no singular demonstrando que estava se referindo a capital do Rio de 
Janeiro, que havia sido citada anteriormente e não aos municípios do estado do Rio de Janeiro.  

Dessa forma, cabe destacar o texto. Veja: 

“Sem equipamentos, previsão de tempo no Rio é falha. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
mostram que o Rio tem apenas sete estações meteorológicas na capital, insuficientes para prever ou 
monitorar com precisão o volume de chuvas. Pelo padrão internacional, seriam necessárias 84 no município. 
Falta de pessoal também é problema”  

 

QUESTÃO 88 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado da Bahia | Cargo: Analista Técnico - Estatística (MPE BA) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

TEXTO 1 - CHINA 

Estou há pouco mais de dois anos morando na China, leitor, e devo dizer que a minha admiração pelos 
chineses só tem feito crescer. É um país que tem coesão e rumo, como notou o meu colega de coluna neste 
jornal Cristovam Buarque, que passou recentemente por aqui. 

Coesão e rumo. Exatamente o que falta ao nosso querido país. E mais o seguinte: uma noção completamente 
diferente do tempo. Trata-se de uma civilização milenar, com mentalidade correspondente. Os temas são 
sempre tratados com uma noção de estratégia e visão de longo prazo. E paciência. A paciência que, como 
disse Franz Kafka, é uma segunda coragem. 

Nada de curto praxismo, do imediatismo típico do Ocidente, que têm sido tão destrutivos e desagregadores. 

Esse traço do chinês é até muito conhecido no resto do mundo. Há uma famosa observação do primeiro-
ministro Chou En-Lai, muito citada, que traduz essa noção singular do tempo. Em certa ocasião, no início dos 
anos 1970, um jornalista estrangeiro lançou a pergunta: “Qual é afinal, primeiro-ministro, a sua avaliação da 
Revolução Francesa?” Chou En-Lai respondeu: “É cedo para dizer”. 

Recentemente, li aqui na China que essa célebre resposta foi um simples mal-entendido. Com os percalços 
da interpretação, Chou En-Lai entendeu, na verdade, que a pergunta se referia à revolta estudantil francesa 
de 1968! Pronto. Criou-se a lenda. 

Pena que tenha sido um mal-entendido. Seja como for, é indubitável que para os chineses o tempo tem outra 
dimensão. Para uma civilização de quatro mil anos ou mais, uma década tem sabor de 15 minutos. (O Globo, 
15/9/2017) 



 

Há vários momentos do texto 1 em que se juntam termos de valor substantivo e valor adjetivo; o par abaixo 
em que NÃO ocorre mudança de significado em caso de troca de posição é: 

A. certa ocasião; 

B. jornalista estrangeiro; 

C. revolta estudantil; 

D. simples mal-entendido; 

E. observação famosa. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimento de substantivos e adjetivos, e da alteração de sentido havida quando 
invertemos suas posições. 

Para podermos resolvê-la, devemos conhecer a diferença entre Adjetivo Objetivo e Adjetivo Subjetivo. 

Pessoal, a nomenclatura nos indica bastante coisa. 

Se observarmos bem, podemos perceber a que esses adjetivos se referem. 

Adjetivo Objetivo 

É uma palavra que expressa uma característica (adjetivo), sem emitir qualquer opinião (objetivo). 

É o adjetivo que faz uma constatação da realidade. 

Observação importante: não é possível efetuarmos a troca de posição entre o substantivo e o adjetivo 
objetivo (este sempre virá após aquele). 

Ex: Carro importado. 

Adjetivo Subjetivo 

É uma palavra que expressa uma característica (adjetivo), emitindo uma opinião (subjetivo). 

É o adjetivo que faz um juízo de valor. 

Observação importante: é possível efetuarmos a troca de posição entre o substantivo e o adjetivo subjetivo 
(poderá haver alteração de sentido). 

Ex: Carro bonito. 



 

 

A. certa ocasião; 

ERRADO 

Perceba que há diferença de significado caso alteremos a posição do substantivo e do adjetivo. 

Certa ocasião - significa "certa vez, em algum momento não específico". 

Ocasião certa - significa "em um momento determinado". Significa que algo tem um momento específico 
para acontecer. 

 

B. jornalista estrangeiro; 

ERRADO 

Perceba que, aqui, estamos diante de um adjetivo objetivo. 

Por conseguinte, não é possível efetuarmos a troca de posição do substantivo e do adjetivo. 

Jornalista estrangeiro - significa "jornalista oriundo de outro país". 

 

C. revolta estudantil; 

ERRADO 

Perceba que, aqui, estamos diante de um adjetivo objetivo. 

Por conseguinte, não é possível efetuarmos a troca de posição do substantivo e do adjetivo. 

Revolta estudantil - significa "agitação dos estudantes". 

 

D. simples mal-entendido; 

ERRADO 

Perceba que há diferença de significado caso alteremos a posição do substantivo e do adjetivo. 

Simples mal-entendido - significa "desentendimento banal". 

Mal-entendido simples - significa "desentendimento simples, que não é complicado para ser resolvido". 



 

 

E. observação famosa. 

CERTO 

Perceba que não há diferença de significado caso alteremos a posição do substantivo e do adjetivo. 

Observação famosa = famosa observação 

Significa dizer que é um apontamento popular, afamado. 

 

QUESTÃO 89 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Médio de Defensoria 
Pública (DPE RJ) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma reportagem que abordava a delinquência juvenil trazia a seguinte frase: “A maioria desses jovens vivem 
à custa dos pais”.  

A palavra custa traz sentido diferente de custas no plural, empregada na linguagem jurídica; o exemplo 
abaixo em que a possível mudança de sentido NÃO ocorre com a passagem do singular para o plural é: 

A. ferro / ferros; 

B. féria / férias; 

C. cobre / cobres; 

D. humanidade / humanidades; 

E. motivo / motivos. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão pediu para marcar quando a palavra NÃO traz sentido diferente no plural, ou seja, não ocorre a 
possível mudança de sentido do singular para o plural. 

 



 

A. ferro / ferros; 

ERRADO 

Ocorre a possível mudança de sentido do singular para o plural. Veja: 

Singular: ferro - material, metal, elemento de número atômico.  

Por exemplo: Eu comprei uma cadeira de ferro. 

Plural: ferros - lugar onde as pessoas ficam presas, como cadeia, prisão, cárcere. Também pode significar 
material, metal. 

Por exemplo: Ele foi para ferros; 

Eu comprei cadeiras de ferros. 

 

B. féria / férias; 

ERRADO 

Ocorre a possível mudança de sentido do singular para o plural. Veja: 

Singular: féria - remuneração, pagamento.  

Por exemplo: Eu recebi minha féria hoje. 

Plural: férias - período de descanso, descanso semanal ou anual.  

Por exemplo: Minhas férias foram maravilhosas, pois viajei para um lugar lindo.  

 

C. cobre / cobres; 

ERRADO 

Ocorre a possível mudança de sentido do singular para o plural. Veja: 

Singular: cobre - metal, cor, elemento de número atômico.  

Por exemplo: Comprei um lindo anel de cobre. 

Plural: cobres - vem do verbo cobrir, que significa ocultas, resguardas, proteges. Também pode significar 
dinheiro.  



 

Por exemplo: Dei-lhe meus últimos cobres. 

 

D. humanidade / humanidades; 

ERRADO 

Ocorre a possível mudança de sentido do singular para o plural. Veja: 

Singular: humanidade - maneira bondosa de se tratar alguém, natureza humana. Também pode significar 
grupo de todos os seres humanos.  

Por exemplo: A humanidade não se divide em heróis e tiranos;  

Que gesto de humanidade! 

Plural: humanidades - disciplina ou o estudo das literaturas clássicas, desde a Gramática até à Filosofia.  

Por exemplo: Segundo o mestre, a prova de humanidades procurou testar a capacidade de síntese do aluno. 

 

E. motivo / motivos. 

CERTO 

NÃO ocorre a possível mudança de sentido do singular para o plural. Ou seja, motivo/motivos possuem o 
mesmo significado, qual seja, aquilo que nos leva a fazer algo ou se justifica ou se explica ou se desculpa. 

Dessa forma, cabe citar algumas frases:  

Até agora, os professores não conseguiram descobrir o motivo que levou os alunos não irem à aula. 

Por esse motivo, eu estudo muito. 

Os motivos não são aceitáveis. 

 

QUESTÃO 90 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Fiscal de Posturas (Pref Niterói/RJ) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 – Mandamentos do consumismo I  



 

A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais – e força-nos a ser mais 
consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos 
geneticamente modificados pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor 
importância, se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre os 
consumidores. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, engorda e 
cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens exultantes sugere que, no líquido borbulhante, encontra-
se o elixir da suprema felicidade.  

A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos 
sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina 
meu confrade Tomás de Aquino (1225-1274) que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e 
dos quais derivam inúmeros males.  

A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o ego, como o feliz proprietário de um carro de linhas 
arrojadas ou um portador de cartão de crédito que funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do 
desejo. A inveja faz as crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o 
nipônico quebrando o televisor por não ter adquirido algo de melhor qualidade. A preguiça está a um passo 
dessas sandálias que convidam a um passeio de lancha ou abrem as portas da fama com direito a uma 
confortável casa com piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. 
A gula, nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches 
piramidais. A luxúria, na associação entre a mercadoria e as fantasias eróticas: a cerveja espumante 
identificada com mulheres que exibem seus corpos em reduzidos biquínis.  

(Frei Betto, 08/05/2011) 

Entre os pares de palavras abaixo, retiradas do texto 1, aquelas que são formadas por processos de formação 
diferentes são: 

A. publicidade / consumidores; 

B. desejo / inveja; 

C. avareza / poupança; 

D. descalcificar / inúmeros; 

E. preguiça / passeio. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Trata-se de questão que aborda o tema processos de formação de palavras.  



 

Existem duas maneiras principais pelas quais as palavras são formadas: a derivação e a composição. Na 
derivação, a nova palavra deriva de uma primitiva; na composição, um novo vocábulo é formado através da 
junção de outros.  

Para responder à questão, devemos analisar cada um dos pares de palavras apresentadas e assinalar a opção 
que traz o par em que uma palavra tem processo de formação diferente do da outra. 

 

A. publicidade / consumidores; 

ERRADO.  

Tanto publicidade quanto consumidores são formados por derivação sufixal, através da adição do sufixo -
idade ao vocábulo público e do sufixo -dor ao vocábulo consumir. Como ambas as palavras do par têm o 
mesmo processo de formação, esta não é a nossa resposta.  

Vejamos um pouco mais sobre o processo de formação de palavras em apreço.  

Na derivação sufixal (ou sufixação), uma palavra nova é formada a partir de uma primitiva através da adição 
de um sufixo. Por exemplo, a palavra acampamento é formada a partir da adição do sufixo -mento ao verbete 
acampar. 

 

B. desejo / inveja; 

ERRADO.  

Tanto desejo quanto inveja são formados por derivação regressiva, a partir das palavras desejar e invejar, 
respectivamente. Note que as palavras derivadas têm menos letras que as suas primitivas. 

Como ambas as palavras do par têm o mesmo processo de formação, esta não é a nossa resposta.  

Vejamos um pouco mais sobre o processo de formação de palavras em apreço.  

Na derivação regressiva, a palavra resultante tem menos letras do que a palavra primitiva. Por exemplo, a 
palavra janta vem de jantar através de derivação regressiva.  

 

C. avareza / poupança; 

ERRADO.  



 

Tanto avareza quanto poupança são formados por derivação sufixal, através da adição do sufixo -eza ao 
vocábulo avaria e do sufixo -ança ao vocábulo poupar. 

Como ambas as palavras do par têm o mesmo processo de formação, esta não é a nossa resposta.  

Vejamos um pouco mais sobre o processo de formação de palavras em apreço.  

Na derivação sufixal (ou sufixação), uma palavra nova é formada a partir de uma primitiva através da adição 
de um sufixo. Por exemplo, a palavra acampamento é formada a partir da adição do sufixo -mento ao verbete 
acampar. 

 

D. descalcificar / inúmeros; 

ERRADO.  

Tanto descalcificar quanto inúmeros são formados por derivação prefixal, através da adição do prefixo des- 
ao vocábulo calcificar e do prefixo i- ao vocábulo números. 

Como ambas as palavras do par têm o mesmo processo de formação, esta não é a nossa resposta.  

Vejamos um pouco mais sobre o processo de formação de palavras em apreço.  

Na derivação prefixal (ou prefixação), uma palavra nova é formada a partir de uma primitiva através da 
adição de um prefixo. Por exemplo, a palavra pré-história é formada a partir da adição do prefixo pré- ao 
verbete história.  

 

E. preguiça / passeio. 

CERTO.  

Preguiça é palavra primitiva, dá origem a preguiçoso. Por sua vez, passeio é palavra derivada, deriva de 
passear através do processo de derivação regressiva.  

Na derivação regressiva, a palavra resultante tem menos letras do que a palavra primitiva. Por exemplo, a 
palavra janta vem de jantar através de derivação regressiva.  

Esta opção, portanto, traz o nosso gabarito.  

 



 

QUESTÃO 91 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia | Cargo: Técnico Tributário (SEFIN 
RO) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto I. 

Ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma no terrível senhor 
Volante, modelo de arrogância e violência. Protagonizada pelo personagem Pateta, a cena do desenho 
clássico da Disney (1950) ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam 
toda sorte de frustrações. São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como 
piscas ou setas) nas conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção 
por isso –, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de 
pedestres e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos. 

Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial 
para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson 
Lombardo, especialista em segurança no trânsito, a direção defensiva passa por uma série de 
comportamentos ligados à inteligência emocional e ao raciocínio lógico. “É preciso avaliar o risco, analisar as 
possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva, não fazer ultrapassagens 
perigosas”, ensina. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: bom senso e 
respeito às normas. 

Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente não apenas do 
condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Assim como o motorista tem de 
respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre 
precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não 
devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança 
obrigatórios, como o capacete. 

Lombardo lembra que as pessoas costumam transferir muitos de seus comportamentos para o trânsito. “O 
carro não é uma extensão do corpo”, adverte. “O motorista deve seguir as regras e respeitar o próximo, 
demonstrando gentileza e educação.” 

Adaptado de Gazeta do Povo.com.br. Curitiba, 22/08/2009. 

Assinale a opção que apresenta o segmento em que a conjunção ou tem valor alternativo, e não valor aditivo. 

A. “reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva”. 

B. “e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos”. 



 

C. “... ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias”. 

D. “conhecidas como piscas ou setas”. 

E. “... para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Esta questão trabalha com a classificação de conjunções. 

Em específico, trabalharemos com a distinção entre conjunções coordenativas aditivas e alternativas. 

Vamos revisá-las: 

• Conjunções coordenativas aditivas: relacionam termos ou orações que possuem a mesma função, de 
forma a transmitir uma ideia de adição entre estes. Exemplo: e, nem, ou. 
Exemplo: Correu atrás do ônibus e derrubou a bolsa. 

• Conjunções coordenativas alternativas: relacionam termos ou orações de forma a estabelecer 
uma opção, uma escolha. Exemplo: ou, nem, quer (repetidas no início de cada termo ou oração). 
Exemplo: Ou me esforço para a prova, ou reprovo. 

É importante notar, portanto, que algumas conjunções - como "ou" - podem exercer mais de uma função, a 
depender do contexto. 

 

A. “reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de chuva”. 

ERRADO 

A conjunção "ou" tem valor aditivo. 

Podemos observar que a conjunção "ou" adiciona um valor, citando duas situações nas quais é preciso 
reduzir a velocidade: 

“É preciso avaliar o risco, analisar as possibilidades, reduzir a velocidade perto de escolas ou em dias de 
chuva, não fazer ultrapassagens perigosas” 

Compreendemos, a partir da leitura do texto, que, para dirigir defensivamente, é necessário reduzir a 
velocidade em ambas as situações, não apenas em uma delas. Desta forma, a conjunção "ou" não introduz 
uma opção, mas uma adição. 

 



 

B. “e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos”. 

ERRADO 

A conjunção "ou" tem valor aditivo. 

Podemos observar que a conjunção "ou" adiciona um valor, citando duas características observadas nos 
veículos de motoristas imprudentes: 

“(...) e dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos.” 

Observamos, no trecho acima, a listagem dos problemas observados nos veículos de motoristas 
imprudentes. Notamos que tais problemas não são excludentes - a ideia transmitida aqui é a de que podemos 
encontrar veículos com ambas as características, bem como com apenas uma delas. Desta forma, a 
conjunção "ou" não introduz uma opção, mas uma adição. 

 

C. “... ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias”. 

ERRADO 

A conjunção "ou" tem valor aditivo. 

Podemos observar que a conjunção "ou" adiciona um valor, citando ações típicas a motoristas imprudentes: 

“São condutores que não usam as luzes indicadoras de direção (conhecidas como piscas ou setas) nas 
conversões – e apontam o dedo médio para os pedestres que lhes chamam a atenção por isso –
, ou ultrapassam pela direita – inclusive pelo acostamento das rodovias –, ignoram as faixas de pedestres e 
dirigem veículos com pneus carecas ou amortecedores vencidos.” 

Observamos, no período acima, a listagem de vários comportamentos típicos de motoristas imprudentes. 
Notamos que tais comportamentos não são excludentes - a ideia transmitida aqui é a de que podemos 
observar várias destas ações, bem como apenas uma delas em um motorista imprudente. Desta forma, a 
conjunção "ou" não introduz uma opção, mas uma adição. 

 

D. “conhecidas como piscas ou setas”. 

ERRADO 

A conjunção "ou" tem valor aditivo. 

Podemos observar que a conjunção "ou" adiciona um valor, acrescentando outros nomes conhecidos para 
as "luzes indicadoras de direção": 



 

“(...) as luzes indicadoras de direção (conhecidas como piscas ou setas) (...)” 

Compreendemos, a partir da leitura do texto, que ambas as expressões, "piscas" e "setas", são nomes 
conhecidos para as "luzes indicadoras de direção". Desta forma, a conjunção "ou" não introduz uma opção, 
mas uma adição. 

 

E. “... para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências”. 

CERTO 

A conjunção "ou" tem valor alternativo. 

Podemos observar que a conjunção "ou" contrapõe duas ideias opostas: 

"Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres ou pelo menos minimizar suas consequências." 

As ideias "prevenir os desastres" e "minimizar suas consequências" são opostas e, quando posicionadas 
lado a lado com a conjunção "ou", estabelecem uma escolha. Desta forma, a conjunção "ou" introduz uma 
opção. 

 

QUESTÃO 92 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Analista Administrativa (MP RJ) | 
Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

 

“Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da 
concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de 
políticas de controle ao crescimento desordenado das cidades”. 

Nesse primeiro período do texto 1, o termo que se liga sintaticamente a um termo anterior, de forma 
diferente dos demais, é: 

A. concentração de renda; 

B. espaço das cidades; 

C. falta de planejamento; 

D. promoção de políticas; 



 

E. crescimento das cidades. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimento acerca das diferenças entre Adjunto Adnominal e Complemento Nominal. 
Devemos encontrar a alternativa que difere das demais.  

OBS: Pessoal, a meu ver a questão deveria ter sido anulada, pois, como vamos perceber, não temos uma 
alternativa que difere das demais.  

De toda forma, esse é um assunto de extrema importância, muito explorados pelas bancas de concurso.  

Vamos relembrar as principais características de cada um dos termos: 

ADJUNTO ADNOMINAL 

• Refere-se a substantivo concreto ou abstrato; 

• Pode ou não ser preposicionado. 

COMPLEMENTO NOMINAL 

• Refere-se a substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio; 

• É obrigatoriamente preposicionado. 

A dúvida surge quando temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo 
abstrato. 

Para resolver isso devemos lembrar que: 

Sentido ATIVO = AJUNTO ADNOMINAL 

Sentido PASSIVO = COMPLEMENTO NOMINAL 

Para facilitar, elaborei um esquema. Seguindo esses passos dificilmente vocês irão errar uma questão desse 
tema. 



 

 

 

A. concentração de renda; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"concentração de renda" 

Aqui temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo 
abstrato ("concentração"). 

Dessa forma, devemos verificar o sentido: 

Perceba que temos sentido PASSIVO: A renda é concentrada.  

Logo, o termo "de renda" é um COMPLEMENTO NOMINAL. 

 

B. espaço das cidades; 

CERTO 

Vamos analisar: 

"espaço das cidades" 

Aqui temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo 
concreto ("espaço"). 



 

Dessa forma, não restam dúvidas de que o termo "das cidades" é um ADJUNTO ADNOMINAL. 

Logo, essa alternativa apresenta um termo diferente, sendo a resposta da banca. Porém, vamos perceber 
que temos outro adjunto adnominal dentre as assertivas.  

Acredito que o examinador tenha considerado apenas o antecedente, como essa é a única alternativa que 
retoma um substantivo concreto, foi considerada correta. Porém, como disse, discordo do gabarito. 

 

C. falta de planejamento; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"falta de planejamento" 

Aqui temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo abstrato ("falta"). 

Dessa forma, devemos verificar o sentido: 

Perceba que temos sentido PASSIVO: O planejamento sofre a falta, é alvo dela. 

Logo, o termo "de planejamento" é um COMPLEMENTO NOMINAL. 

 

D. promoção de políticas; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"promoção de políticas" 

Aqui temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo 
abstrato ("promoção"). 

Dessa forma, devemos verificar o sentido: 

Perceba que temos sentido PASSIVO: As políticas são promovidas. 

Logo, o termo "de políticas" é um COMPLEMENTO NOMINAL. 

 

E. crescimento das cidades. 



 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"crescimento das cidades" 

Aqui temos um elemento preposicionado que possui como antecedente um substantivo 
abstrato ("crescimento"). 

Dessa forma, devemos verificar o sentido: 

Perceba que temos sentido ATIVO: As cidades crescem. 

Logo, o termo "das cidades" é um ADJUNTO ADNOMINAL. 

Importante mencionar que o dicionário de regência de Celso Pedro Luft diz que o substantivo "crescimento" 
só rege complemento nominal com a preposição "em". No nosso caso temos a preposição "de", 
comprovando que o termo não pode ser considerado complemento nominal. 

Com isso, teríamos duas alternativas com um adjunto adnominal (B e E).  

 

QUESTÃO 93 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | Cargo: Analista Legislativo - Especialidade 
- Taquigrafia (ALE-RO) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na escritura de textos é importante observar a possibilidade de ambiguidade na mensagem. Nas frases 
abaixo, as palavras sublinhadas, em função da posição em que estão, criam duplo sentido, exceto em: 

A. Pagar as contas de luz já custa mais barato. 

B. Brasil recusa menos imigrantes da Venezuela. 

C. Procuro divertir-me também com coleções de figurinhas. 

D. A criação da empresa agradou a todos. 

E. Recebeu do Tribunal a comunicação do débito. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

A questão versa sobre ambiguidade e clareza textual. Deve-se assinalar a opção que não enseje dúvida 
quanto a sua semântica. 

Ambiguidade é o vício de linguagem no qual há possibilidade de mais de uma interpretação para um mesmo 
enunciado, prejudicando-se a clareza. Divide-se em estrutural e polissêmica: 

Ambiguidade estrutural: decorre da organização e do posicionamento dos termos em uma construção.  

Ex. Frodo pediu para Sam esconder seu anel [pediu para que ele escondesse o anel de quem? Seu próprio 
anel ou o anel de Sam?]. 

Ambiguidade polissêmica: decorre de uma palavra ou expressão que possui mais de um sentido. 

EX. Clotilde mal fica em casa, está sempre a conversar no banco da esquina [no banco de sentar ou na 
instituição financeira?] 

 

A. Pagar as contas de luz já custa mais barato. 

ERRADO 

Há ambiguidade na frase. Pagar imediatamente as contas é mais barato ou o preço está menor do que 
estava antes? Podemos eliminar a dúvida reescrevendo a oração das seguintes formas: 

Ex. Pagar já/agora as contas de luz custa mais barato. 

Ex. Já/agora custa mais barato pagar as contas de luz [em comparação a um momento anterior, mais caro]. 

 

B. Brasil recusa menos imigrantes da Venezuela. 

ERRADO 

O trecho pode ser entendido de mais de uma forma: 

O Brasil está recusando ou recusou um número menor de imigrantes venezuelanos em comparação com 
um tempo passado; 

Relativamente, o Brasil apresenta uma taxa de recusa de imigrantes venezuelanos menor que a de 
imigrantes de outras nacionalidades. 

Poderíamos reconstruir as frases com mais clareza assim: 

Ex. Menos imigrantes da Venezuela são recusados pelo Brasil. 



 

Ex. Os imigrantes venezuelanos têm menor chance de serem recusados pelo Brasil. 

 

C. Procuro divertir-me também com coleções de figurinhas. 

ERRADO 

As seguintes dúvidas surgem: 

Procuro me divertir com coleções de figurinhas, além de outro lazer? 

Procuro me divertir com coleções de figurinhas assim como outra pessoa se diverte com elas? 

A reconstrução da frase é mais clara se adicionarmos os (prováveis) termos anteriores: 

Ex. Procuro divertir-me não só com cinema, mas também com coleções de figurinhas.  

Ex. Assim como João, também procuro divertir-me com coleções de figurinhas.  

 

D. A criação da empresa agradou a todos. 

ERRADO 

A empresa é agente ou paciente da ação de criar? O que agradou a todos, a nova empresa criada ou o 
produto/serviço criado pela empresa? 

Podemos sanar a ambiguidade com as seguintes orações: 

Ex. O novo produto/serviço da empresa agradou a todos. 

Ex. A empresa criada (ou inaugurada) agradou a todos. 

 

E. Recebeu do Tribunal a comunicação do débito. 

CERTO 

O posicionamento do trecho sublinhado é crucial para o correto entendimento da informação. Por estar 
localizado imediatamente após o verbo, sabemos que o Tribunal comunicou uma pessoa do débito que ela 
possuía. 

Note que, caso "do Tribunal" estivesse inserido no final da oração, não saberíamos a quem pertence o 
débito. 



 

Ex. Recebeu a comunicação do débito do Tribunal [a comunicação veio do Tribunal ou o Tribunal está em 
débito?]. 

 

QUESTÃO 94 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Salvador (BA) | Cargo: Legislativo Municipal (CM Salvador/BA) | Ano: 
2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A palavra abaixo que NÃO segue o mesmo processo de formação que as demais é: 

A. agressão; 

B. imposição; 

C. repressão; 

D. familiar; 

E. desgaste. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

De acordo com as regras: 

Palavras oxítonas - são aquelas em que a última sílaba é tônica, isto é, pronunciada com maior intensidade, 
independentemente de receberem ou não acentuação gráfica. 

Palavras paroxítonas - são aquelas que têm a penúltima sílaba é tônica, isto é, pronunciada com maior 
intensidade, podendo ou não ser acentuadas graficamente. 

Palavras proparoxítonas - têm a antepenúltima sílaba tônica, isto é, pronunciada com maior intensidade, 
porém, neste caso, todas devem ser acentuadas. 

Qual das palavras a seguir não segue a mesma regra?  

 

A. agressão; 

ERRADO 



 

A - GRES - SÃO 

A sílaba tônica ("SÃO") é a última, portanto, é uma palavra oxítona. Outras 3 alternativas desta questão 
seguem esta mesma regra. 

 

B. imposição; 

ERRADO 

IM - PO - SI - ÇÃO 

A sílaba tônica ("ÇÃO") é a última, portanto, é uma palavra oxítona. Outras 3 alternativas desta questão 
seguem esta mesma regra. 

 

C. repressão; 

ERRADO 

RE - PRES - SÃO 

A sílaba tônica ("SÃO") é a última, portanto, é uma palavra oxítona. Outras 3 alternativas desta questão 
seguem esta mesma regra. 

 

D. familiar; 

ERRADO 

FA - MI - LI - AR 

Apesar da palavra "familiar" ser um hiato (quando há encontro de duas vogais numa palavra, sem que 
estejam na mesma sílaba), a sílaba tônica desta palavra ("AR") é a última, portanto, é uma palavra oxítona. 
Outras 3 alternativas desta questão seguem esta mesma regra. 

 

E. desgaste. 

CERTO 

DES - GAS - TE 



 

A sílaba tônica ("GAS") é a penúltima, portanto, é uma palavra paroxítona. Esta é a única alternativa da 
questão que segue esta regra. 

 

QUESTÃO 95 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) | Cargo: Gestão Governamental (Pref Niterói/RJ) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1 - Fontes murmurantes 

Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". 
As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 

Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em 
minha vida profissional nunca levei em consideração qualquer tipo de informação que não fosse assumida 
pelo informante. 

Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base 
de furos, que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos são, por natureza, 
furados.  

O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que geralmente é manipulado na medida em que 
aceita e divulga as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo. São fontes realmente murmurantes, 
que transmitem os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos interessados, que são os 
próprios informantes. 

Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, 
confessariam o que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela informação. 

Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever de informar a sociedade, como se esse dever 
fosse a tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro mandamento ou lei. No fundo, aquela 
velha máxima de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval e todos 
os movimentos totalitários que desgraçaram a humanidade. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005.  

TEXTO 2 



 

Na coluna desta semana, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva comenta o caso de processos sendo 
movidos por policiais do Espírito Santo contra o jornal A Gazeta. 

No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial está fantasiado de bandido e um bandido de 
policial. Os policiais justificam que a charge é ofensiva à categoria, mas o colunista alerta que atitudes como 
esta ferem a liberdade de expressão e configuram censura prévia. O professor também comenta a relação 
conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil.  

 

A relação de semelhança entre o texto 1 e o texto 2 está em ambos 

A. abordarem o problema da liberdade de expressão. 

B. criticarem influências externas sobre o trabalho dos jornalistas. 

C. mostrarem relações conturbadas entre os jornais e o Poder Judiciário. 

D. explorarem temas ligados à atividade jornalística. 

E. denunciarem falhas na atividade da imprensa. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige do candidato conhecimentos acerca de INTERPRETAÇÃO DE TEXTO e INTERTEXTUALIDADE. 

Acerca da INTERPRETAÇÃO e COMPREENSÃO de textos, podemos dizer que há níveis de interpretação:  



 

1. A compreensão pode estar ligada apenas a conhecimentos superficiais, visíveis no texto;  

2. A compreensão solicitada necessita de um conhecimento aprofundado da leitura, por meio do qual 
verificamos os pressupostos ideológicos do autor. 

Nesse segundo nível, podemos identificar duas chaves de leitura: os pressupostos e subentendidos. 

Os PRESSUPOSTOS são informações implícitas adicionais, facilmente percebidas devido a palavras ou 
expressões presentes na oração que permitem ao receptor entender essa informação. 

Já os SUBENTENDIDOS são alusões que dependem da interpretação do leitor. Não possuem marcas 
linguísticas ou avaliação de contexto.  

Para resolvermos a questão, necessitamos de uma leitura aprofundada, no entanto, os PRESSUPOSTOS são 
solicitados, uma vez que encontraremos no texto, as palavras e expressões que nos permite a interpretação. 

No que tange a INTERTEXTUALIDADE, podemos dizer que  intertextualidade, nada mais é, do que a 
influência ou relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles.  

Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes 
formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. 

 

A. abordarem o problema da liberdade de expressão. 

ERRADO. 

O TEXTO 2, fala sobre a RELAÇÃO CONTURBADA entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO. 

Neste aspecto, de acordo com o texto 2, o fato de os policiais processarem o Jornal A Gazeta, no Espírito 
Santo, fere a liberdade de expressão. 

Portanto, o tema "Liberdade de Expressão" só é ABORDADO no TEXTO 2: " ferem a liberdade de expressão 
e configuram censura prévia", e a questão pede a SEMELHANÇA entre os textos. 

 

B. criticarem influências externas sobre o trabalho dos jornalistas. 

ERRADO. 

O texto 2 utiliza a CHARGE publicada em JORNAL e a repercussão negativa dela entre os policiais para 
ILUSTRAR a relação conturbada entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO. 



 

Nele, o autor disserta acerca dos processos que são movidos contra os jornais e como isso afeta o trabalho 
jornalístico. 

No entanto, SÓ o TEXTO 2 critica as influências externas no trabalho dos JORNALISTAS: " comenta o caso de 
processos sendo movidos por policiais do Espírito Santo contra o jornal", e a questão pede a SEMELHANÇA 
entre os textos. 

 

C. mostrarem relações conturbadas entre os jornais e o Poder Judiciário. 

ERRADO. 

O texto 2 utiliza a CHARGE publicada em JORNAL e a repercussão negativa dela entre os policiais para 
ILUSTRAR a relação conturbada entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO. 

Nele, o autor disserta acerca dos processos que são movidos contra os jornais e como isso afeta o trabalho 
jornalístico. 

SÓ o TEXTO 2 trata das relações conturbadas entre os jornais e o Poder Judiciário, “comenta a relação 
conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil”, e a questão pede a SEMELHANÇA entre os 
textos. 

 

D. explorarem temas ligados à atividade jornalística. 

CERTO. 

O TEXTO 1 fala sobre a relação de sigilo que existe entre as fontes e os REPÓRTERES. 

Nesse aspecto, o autor se diz CONTRÁRIO ao sigilo, uma vez que este beneficia mais às FONTES que 
aos JORNALISTAS: “O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista”. 

Já o TEXTO 2, fala sobre a RELAÇÃO CONTURBADA entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO: “comenta 
a relação conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil”. 

O texto utiliza a CHARGE publicada em JORNAL  e a repercussão negativa dela entre os policiais para 
ILUSTRAR essa relação. 

Logo, AMBOS exploram temas LIGADOS À ATIVIDADE JORNALÍSTICA. 

 

E. denunciarem falhas na atividade da imprensa. 



 

ERRADO. 

O TEXTO 1 fala sobre a relação de sigilo que existe entre as fontes e os REPÓRTERES. 

Nesse aspecto, o autor se diz CONTRÁRIO ao sigilo, uma vez que este beneficia mais às FONTES que aos 
JORNALISTAS: “O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista”. 

Já o TEXTO 2, fala sobre a RELAÇÃO CONTURBADA entre o JORNALISMO e o PODER JUDICIÁRIO: “comenta 
a relação conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no Brasil”. 

O texto utiliza a CHARGE publicada em JORNAL e a repercussão negativa dela entre os policiais para 
ILUSTRAR essa relação. 

Logo, NENHUM deles denuncia falhas na atividade da imprensa.  

 

QUESTÃO 96 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | Cargo: Oficial de Justiça (TJ RS) | Ano: 2020 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo a segunda ocorrência do vocábulo 
por um pronome demonstrativo; a frase abaixo em que isso foi feito de forma adequada é: 

A. Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território e aquele, pequeno; 

B. Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando; 

C. Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em minhas mãos, é mais justo; 

D. Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos; 

E. O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou mais gente. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exigiu conhecimento acerca do emprego dos pronomes demonstrativos. 

Devemos indicar a assertiva em que esse emprego ocorreu de forma adequada. 



 

Pessoal, os pronomes demonstrativos são um recurso de coesão. São utilizados para explicitar a posição 
dos seres em relação a outros ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou 
discurso. 

Esse é um assunto muito importante e recorrente em provas. Para facilitar a visualização e memorização das 
diversas possibilidades de emprego, elaborei uma tabela. 

 

A. Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território e aquele, pequeno; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território e aquele, pequeno"  

Pessoal, percebam que os pronomes foram empregados de forma inadequada. Nesse caso, temos 
uma enumeração: 

• ESTE: retoma o último elemento. Dessa forma, está retomando "Sergipe". 
• AQUELE: retoma o primeiro elemento. Dessa forma, está retomando "Amazonas". 



 

Com isso, notem que a frase está incoerente, pois diz que Sergipe tem enorme território e Amazonas um 
território pequeno. Sabemos que isso não é verdade.  

O correto seria: 

"Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; aquele tem enorme território e este, pequeno"  

Dessa forma, o emprego ocorreu de forma inadequada e a assertiva está incorreta. 

 

B. Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando; 

CERTO 

Vamos analisar: 

"Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando" 

Pessoal, percebam que o pronome foi empregado de forma adequada. Nesse caso, temos 
uma referência espacial. 

• ESSE: indica que o termo retomado está perto do receptor. 

Notem que a frase está coerente, pois o carro está perto de quem está comprando, ou seja, do receptor 
(ouvinte). 

Dessa forma, o emprego ocorreu de forma adequada e esse é o nosso gabarito. 

 

C. Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em minhas mãos, é mais justo; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em minhas mãos, é mais justo" 

Pessoal, percebam que o pronome foi empregado de forma inadequada. Nesse caso, temos 
uma referência espacial: 

• AQUELE: indica que o termo retomado está distante de ambos os interlocutores. 

Com isso, notem que a frase está incoerente, pois se o jornal está "nas mãos" da pessoa, não tem como estar 
distante.  



 

O correto seria: 

"Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas este, em minhas mãos, é mais justo" 

Dessa forma, o emprego ocorreu de forma inadequada e a assertiva está incorreta. 

 

D. Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos; 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos" 

Pessoal, percebam que o pronome foi empregado de forma inadequada. Nesse caso, temos uma referência 
textual: 

• AQUELE: não é empregado nesse caso. Deve-se utilizar ESTE (para o que vai ser dito) ou ESSE (para o 
que já foi dito). 

Como estamos retomando algo que já foi dito, o correto seria: 

"Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas esses jogos nunca foram violentos" 

Dessa forma, o emprego ocorreu de forma inadequada e a assertiva está incorreta. 

 

E. O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou mais gente. 

ERRADO 

Vamos analisar: 

"O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou mais gente" 

Pessoal, percebam que o pronome foi empregado de forma inadequada. Nesse caso, temos uma referência 
temporal: 

• AQUELE: retoma passado distante. 

Com isso, notem que a frase está incoerente, pois se o terremoto ocorreu agora, temos tempo presente.  

O correto seria: 

"O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas este de agora matou mais gente" 



 

Dessa forma, o emprego ocorreu de forma inadequada e a assertiva está incorreta. 

 

QUESTÃO 97 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Técnico Superior Jurídico (DPE RJ) 
| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma editora acaba de lançar o livro “Os Meninos da Caverna”, que conta a dramática história do resgate de 
um time de futebol juvenil que ficou dezoito dias preso em uma caverna na Tailândia. 

A capa do livro traz o seguinte texto:  

“O passeio de um sábado à tarde que durou dezoito dias preocupou o mundo e mobilizou mil pessoas em 
um resgate quase impossível na Tailândia”. 

O problema estrutural desse pequeno texto da capa é: 

A. a má seleção vocabular do termo “passeio”; 

B. a possível ambiguidade do termo “na Tailândia”; 

C. a inclusão de exageros evidentes para atrair o leitor; 

D. a presença de várias formas verbais com o mesmo sujeito; 

E. a ausência de vírgula após “mil pessoas”. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Esse tipo de questão não tem uma técnica específica para resolução.  

Quando ele pede para que encontremos um problema estrutural, o ideal é buscar inconsistências em tópicos 
como coesão, coerência, clareza e quaisquer itens que interfiram na estrutura textual e cadeia de ideias. 
Problemas estruturais são, normalmente, aqueles resultantes da organização inapropriada daquilo a que se 
referem. 

Na verdade, depende bem mais do conhecimento preexistente da língua como um todo, do que de algum 
ponto em especial. 

 



 

A. a má seleção vocabular do termo “passeio”; 

ERRADO 

Observe: 

"a má seleção vocabular do termo “passeio” 

Não há nada de errado com o termo passeio. O autor quis dizer que os meninos saíram para passear e 
acabaram presos por 18 dias. 

 

B. a possível ambiguidade do termo “na Tailândia”; 

CERTO 

Observe: 

"...mobilizou mil pessoas em um resgate quase impossível na Tailândia" 

Podemos Interpretar esse termo de dois modos: 

1º É um resgate quase impossível pelo fato de ter ocorrido na Tailândia. (Se o resgate ocorresse em outro 
país, por exemplo, seria mais fácil); 

2º Resgate quase impossível ocorrido na Tailândia. (O resgate simplesmente aconteceu lá, ele não foi 
impossível em razão de alguma característica peculiar daquele país, teria sido difícil em qualquer outra parte 
do mundo). 

DICA: problema de ambiguidade é um problema estrutural, pois interfere no encadeamento das ideias, 
confundindo o leitor. 

 

C. a inclusão de exageros evidentes para atrair o leitor; 

ERRADO 

Observe: 

"a inclusão de exageros evidentes para atrair o leitor" 

Não há exageros evidentes, além disso, o exagero no texto não é problema estrutural. 

 



 

D. a presença de várias formas verbais com o mesmo sujeito; 

ERRADO 

Observe: 

“O passeio de um sábado à tarde que durou dezoito dias preocupou o mundo e mobilizou mil pessoas em um 
resgate quase impossível na Tailândia”. 

Não há problema no fato de existirem vários verbos com o mesmo sujeito, além disso mantêm-se a clareza 
e correção. 

 

E. a ausência de vírgula após “mil pessoas”. 

ERRADO 

Observe: 

“O passeio de um sábado à tarde que durou dezoito dias / preocupou o mundo / e mobilizou mil pessoas em 
um resgate quase impossível na Tailândia”. 

O emprego da vírgula após "mil pessoas" é facultativo. 

“O passeio de um sábado à tarde mobilizou mil pessoas, em um resgate quase impossível na Tailândia”. 

 

QUESTÃO 98 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal do Salvador (BA) | Cargo: Agente de Fiscalização Municipal (Pref 
Salvador/BA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Nas opções a seguir, a primeira oração foi reescrita de modo a dar-se a ela um caráter genérico, com a 
utilização da partícula se. Assinale a opção em que isso foi feito de forma gramaticalmente incorreta. 

A. Todo mundo viu a morte de perto. / Viu-se a morte de perto. 

B. As pessoas reclamam de tudo. / Reclama-se de tudo. 

C. Muita gente pensa o contrário de todos. / Pensa-se o contrário de todos. 

D. Muitas pessoas não respeitam os horários. / Desrespeitam-se os horários. 



 

E. Todos cometem as mesmas falhas. / Comete-se as mesmas falhas. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Esta questão aborda o uso dos "se", dentre eles destacam-se: 

1. como pronome apassivador; 

2. índice de indeterminação do sujeito. 

O aluno deverá cuidadosamente analisar a estrutura sintática proposta em cada alternativa para marcar a 
resposta correta. Lembrando que o enunciado quer a forma gramaticalmente incorreta. 

Uma dica é analisar a transitividade do verbo. Se for transitivo direto, o "se" estará exercendo a função de 
pronome apassivador. Caso contrário, será índice de indeterminação do sujeito.  

Lembrando também que: 

1. "se" como pronome apassivador: o verbo concorda com o sujeito; 

2. "se" como índice de indeterminação do sujeito: o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. 

 

A. Todo mundo viu a morte de perto. / Viu-se a morte de perto. 

CERTO 

O verbo "ver" é transitivo direto. Quando o uso do "se", há a passagem da oração para a voz passiva sintética, 
com o "se" funcionando como pronome apassivador. 

O sujeito da expressão na reescrita é a "a morte de perto", que está no singular. O verbo "viu-se" também 
está corretamente concordando com o sujeito, ficando no singular. 

Com a omissão do agente da passiva na reescrita, é obedecido o caráter genérico exigido no enunciado. 

 

B. As pessoas reclamam de tudo. / Reclama-se de tudo. 

CERTO 

O verbo "reclamar" é transitivo indireto (exige preposição para se ligar ao seu complemento verbal). O "se" 
funciona como índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo deverá ser flexionado na terceira 
pessoa do singular, estando correta a forma verbal "Reclama". 



 

Com a mudança da oração para a construção de uma outra oração com sujeito indeterminado, é obedecido 
o caráter genérico exigido no enunciado. 

 

C. Muita gente pensa o contrário de todos. / Pensa-se o contrário de todos. 

CERTO 

O verbo "Pensa" é transitivo direto. Quando o uso do "se", há a passagem da oração para a voz passiva 
sintética, com o "se" funcionando como pronome apassivador. 

O sujeito da expressão na reescrita é a "o contrário de todos", que está no singular. O verbo "pensa-se" 
também está corretamente concordando com o sujeito, ficando no singular. 

Com a omissão do agente da passiva na reescrita, é obedecido o caráter genérico exigido no enunciado. 

 

D. Muitas pessoas não respeitam os horários. / Desrespeitam-se os horários. 

CERTO 

Os verbos "Respeitam" e "Desrespeitam" são transitivos direto. Quando o uso do "se", há a passagem da 
oração para a voz passiva sintética, com o "se" funcionando como pronome apassivador. 

O sujeito da expressão na reescrita é a "os horários", que está no plural. O verbo "Desrespeitam-se" também 
está corretamente concordando com o sujeito, ficando no plural. 

Com a omissão do agente da passiva na reescrita, é obedecido o caráter genérico exigido no enunciado. 

 

E. Todos cometem as mesmas falhas. / Comete-se as mesmas falhas. 

ERRADO. 

O verbo "Comete" é transitivo direto. Quando o uso do "se", há a passagem da oração para a voz passiva 
sintética, com o "se" funcionando como pronome apassivador. 

O sujeito da expressão na reescrita é a "as mesmas falhas", que está no plural. O verbo "Comete-se" também 
deveria estar no plural, estando errada a frase. 

 



 

QUESTÃO 99 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres. (....) Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados”. É 
assim que a pequena notável enxerga o horizonte e – por meio das novas tecnologias – pôde fazer ecoar sua 
voz. Educação é um ato político, e se é na sociedade (seja física ou digital) o nascedouro de faíscas de 
perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário. 

 Empoderamento educacional, Ivan Aguirra  

O título dado ao texto de onde foi retirado o segmento (texto 5) inclui a palavra empoderamento; no caso 
do texto, esse termo significa: 

A. a importância da educação em geral; 

B. o poder político do ato de educar; 

C. o valor advindo da educação para mulheres no Paquistão; 

D. a importância do direito à fala numa sociedade machista; 

E. a força trazida pelas novas tecnologias na educação. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimento de semântica e interpretação de texto.  

SEMÂNTICA: É a parte da gramática que estuda os sentidos que uma palavra ou expressão podem produzir, 
de acordo com o contexto em que forem empregadas.   

Sentido conotativo: sentido figurado, metafórico 

Sentido denotativo: sentido literal 

Sinonímia: relação entre palavras e expressões que tenham sentidos semelhantes no contexto em que se 
encontram. 

Antonímia: relação entre termos que possuem significados opostos. 

Homófonos: sons iguais e grafias diferentes. 



 

Homógrafos: grafias iguais e sons distintos. 

Homônimos: escrita e/ou pronúncia iguais, porém com significados diferentes. 

 

A. a importância da educação em geral; 

ERRADO 

No caso do texto, EMPODERAMENTO não se refere à importância da educação em geral, mas sim à educação 
das mulheres.  

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres.(...)" 

 

B. o poder político do ato de educar; 

ERRADO 

O texto não fala nada sobre "poder político de ato de educar", ele apenas cita que: 

"Educação é um ato político, e se é na sociedade (seja física ou digital) o nascedouro de faíscas de 
perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário." 

O EMPODERAMENTO, portanto, não tem a ver com poder político do ato de educar. 

 

C. o valor advindo da educação para mulheres no Paquistão; 

CERTO 

EMPODERAMENTO: Conceder ou conseguir poder; obter mais poder; tornar-se ainda mais poderoso. 

O trecho fala sobre a importância da educação, logo é possível perceber o valor que o texto atribui à 
educação para mulheres no Paquistão. 

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres. (....)" 

 

D. a importância do direito à fala numa sociedade machista; 



 

ERRADO 

O texto não fala sobre a importância do direito à fala numa sociedade machista, o EMPODERAMENTO, nesse 
caso, não é relacionado a isso. Ele está relacionado à educação das mulheres. 

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres. (....)" 

 

E. a força trazida pelas novas tecnologias na educação. 

ERRADO 

A tecnologia auxilia a comunicação, mas não é ela que traz o "poder" citado no texto, mas sim, a educação. 

“No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação 
é o poder das mulheres. (....) Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados”. É assim 
que a pequena notável enxerga o horizonte e – por meio das novas tecnologias – pôde fazer ecoar sua voz.  

 

QUESTÃO 100 – 50% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | Cargo: Oficial (MP RJ) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O astrônomo que descobriu o cometa de Halley se chamava Halley. O médico que descobriu a doença de 
Chagas se chamava Chagas. O cientista que descobriu o complexo de Golgi se chamava Golgi. Puxa vida, são 
essas coincidências que me fazem acreditar em Deus. (Eugênio Mohallem) 

Esse pensamento apresenta um problema de raciocínio que é o de: 

A. trocar o geral pelo particular; 

B. inverter a ordem dos fatos; 

C. confundir causa e consequência; 

D. misturar condição e ação; 

E. tirar conclusão de premissas falsas. 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Questão de interpretação de texto. 

Ao resolver uma questão de interpretação de texto é necessário se ater ao que está de fato escrito no texto, 
levando em consideração os argumentos do autor e os dados da fonte.  

Erros comuns ao interpretar um texto: 

Extrapolação: ocorre quando fazemos associações que ultrapassam os limites do texto. 

Redução: ocorre quando nós restringimos o significado de algo dito no texto. É o contrário da extrapolação. 

Contradição: ocorre quando o autor passa uma informação e nós a entendemos de maneira oposta, muitas 
vezes por falta de atenção ao ler o texto. 

 

A. trocar o geral pelo particular; 

ERRADO 

O trecho não trata de um mesmo evento avaliado em maior e menor proporção, portanto, não há que se 
falar em troca de geral pelo particular.  

Ele fala sobre o nome dado a descobertas científicas ser o mesmo nome do autor que as descobriu. 

 

B. inverter a ordem dos fatos; 

ERRADO 

O trecho não trata de dois fatos distintos que ocorreram em momentos diferentes.  

O trecho cita três descobertas (cometa Halley, doença de Chagas e complexo de Golgi) e explica que elas 
receberam o nome de quem as descobriu.  

 

C. confundir causa e consequência; 

CERTO 

O trecho fala de cientistas que descobriram algo (causa) e colocaram seu nome nessa descoberta 
(consequência).  



 

Exemplo: O médico que descobriu a doença de Chagas não se chama Chagas por causa da descoberta. 
Primeiro o médico nasceu, ele é a causa da descoberta; em seguida, ele descobre a doença e coloca seu 
próprio nome nela (consequência). E o mesmo serve para as demais descobertas citadas. 

 

D. misturar condição e ação; 

ERRADO 

Não há que se falar em condição e ação. A descoberta da doença não está condicionada à existência do 
médico nem vice-versa.  

Não se pode dizer que "Se o doutor Chagas não existisse a doença de Chagas não teria sido descoberta"; 
outra pessoa poderia descobrir a doença em algum momento. 

 

E. tirar conclusão de premissas falsas. 

ERRADO 

Não existem premissas falsas no trecho nem conclusões a partir delas.  

O texto apenas relata uma curiosidade. Ele cita algumas descobertas e  nos conta que elas receberam o nome 
de quem as descobriu. 

 

  



 

GABARITO PREENCHIDO 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 A 22 E 

2 D 23 E 

3 B 24 A 

4 E 25 D 

5 A 26 A 

6 B 27 A 

7 D 28 E 

8 D 29 E 

9 D 30 C 

10 C 31 C 

11 E 32 A 

12 C 33 B 

13 C 34 A 

14 C 35 C 

15 B 36 B 

16 B 37 D 

17 B 38 E 

18 B 39 B 

19 E 40 D 

20 D 41 A 

21 D 42 A 



 

43 E 66 E 

44 E 67 B 

45 E 68 C 

46 B 69 D 

47 D 70 D 

48 C 71 D 

49 C 72 C 

50 A 73 C 

51 C 74 C 

52 D 75 D 

53 A 76 D 

54 D 77 B 

55 C 78 D 

56 D 79 C 

57 E 80 C 

58 C 81 D 

59 D 82 C 

60 A 83 D 

61 C 84 D 

62 A 85 C 

63 B 86 B 

64 D 87 D 

65 E 88 E 



 

89 E 95 D 

90 E 96 B 

91 E 97 B 

92 B 98 E 

93 E 99 C 

94 E 100 C 
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