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E-BOOK:  50 QUESTÕES MAIS DIFÍCEIS DE 

PORTUGUÊS PARA PC CE E PEFOCE (BANCA IDECAN) 
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 50 questões mais difíceis de Português para PC CE 
e PEFOCE (Banca IDECAN). De acordo com as estatísticas do nosso Sistema de Questões, as questões que 
você encontrará neste e-book possuem porcentagem de acerto entre 14% e 48%, 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   
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 14% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas | Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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 De acordo com o texto, numa relação lógica entre Sudão, Colômbia e Uganda, é correto afirmar que a 

agricultura sustentável está para: 

A. conhecimento tradicional. 

B. conhecimento indígena. 

C. soluções para a seca. 

D. povo Emberá-Chami. 

E. pesquisador Acholi.  

 

 

 

QUESTÃO 2 – 19% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093686
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A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 

I. A palavra nuvem está sendo empregada em sentido conotativo. 

II. O pressuposto para o entendimento da tirinha é o conhecimento de que o Grilo Falante é personagem 

da história de Pinóquio. 

III. A inferência comparativa entre as duas nuvens se comprova pela imagem e pelo texto do segundo 

quadrinho. 

Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 
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QUESTÃO 3 – 20% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

         

A relação entre o TEXTO 1 e o TEXTO 2 estabelece-se por meio de 

A. intertextualidade. 

B. interdiscursividade. 

C. referenciação. 

D. contextualização. 

E. ironia. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62083540
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QUESTÃO 4 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220327308
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“Ninguém se esqueceu da enxurrada de tuítes enraivecidos trocados há apenas um ano por Trump e o 

presidente norte coreano – ‘fogo e fúria’, o ‘grande botão’ nuclear etc.” (linhas 21 a 24) 

A respeito do período acima, analise as seguintes afirmativas: 

I. O SE se classifica como pronome reflexivo. 

II. A retirada do SE do período não provoca alteração de sentido nem constitui inadequação à norma culta. 

III. A posição do SE no período poderia ser enclítica, sem constituir violação à norma culta da língua. 

Assinale: 

A. se somente a afirmativa I estiver correta. 

B. se somente a afirmativa II estiver correta. 
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C. se somente a afirmativa III estiver correta. 

D. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

 

 

QUESTÃO 5 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62087247
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O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 

é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

 É possível afirmar que o texto das autoras refere-se à chamada “língua natural”. Tal língua é - 

predominantemente - escopo do estudo 
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A. da sociolinguística. 

B. da gramática prescritiva. 

C. do gerativismo linguístico. 

D. do estruturalismo linguístico. 

E. da ética linguística. 

 

 

 

QUESTÃO 6 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 

I. A fala do segundo quadro mantém relação semântica direta com a fala do primeiro, mas não sintática. 

II. A terceira fala permite inferir que são muitas pessoas pobres de espírito no mundo. 

III. A frase do terceiro quadrinho é interjetiva. 

Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220199509
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QUESTÃO 7 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Odontologia do Estado de Alagoas | Cargo: Fiscal Nível Médio (CRO 
AL) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

No título do texto A Colômbia que emociona na tragédia não é de Escobar. É de García Márquez", 

depreende-se: 

A. Uma comparação entre histórias totalmente distintas. 

B. Uma Colômbia que apresenta duas realidades: a de García Márquez e a de Pablo Escobar depreende-

se: 

C. Uma contradição através da comparação entre a vida de Pablo Escobar e " Cem anos de solidão " de 

García Márquez. 

D. Uma consequência através da comparação da história apresentada por García Márquez em " Cem 

anos de solidão " e a história de vida de Pablo Escobar. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62087313
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QUESTÃO 8 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 

é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

A passagem “A língua que o aluno traz para a escola.” (linha 31) reflete uma ideia de gramática por meio de 

descrição do fenômeno natural de aquisição gramatical, o que se denomina de gramática descritiva ou de 

linguística descritiva. Um dos principais pesquisadores brasileiros sobre neste assunto, tendo-se como base 

a gramática escrita por ele (ela), é 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/45223222
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A. Mário Perini. 

B. Evanildo Bechara. 

C. Ingedore Villaça Koch. 

D. Carlos Henrique da Rocha Lima. 

E. Alfredo Bosi. 

 

 

 

QUESTÃO 9 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 
 
“Sustentar essa ordem era acreditar na importância das relações hierárquicas.” (linhas 14 e 15) 
 
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220238752
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I. Há duas orações subordinadas substantivas, uma subjetiva e uma objetiva indireta. 
II. O período apresenta duas orações reduzidas e nenhuma desenvolvida. 
III. A oração principal é “era”. 
 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 

 

 

QUESTÃO 10 – 26% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Assistente em 
Administração (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  
 

O termo “cadáver”, segundo a Nova Ortografia da Língua Portuguesa, é acentuado graficamente pelo 
mesmo motivo linguístico que  

A. jóia. 

B. vôo. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62083471
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C. destróier. 

D. catéter. 

E. pára. 

 

 

 

QUESTÃO 11 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Assinale a alternativa que indique corretamente a relação semântica entre as falas do terceiro quadro, 

observando adequada correlação entre os tempos verbais. 

A. Não obstante a lógica está errada, elas dançarão do mesmo jeito. 

B. Embora elas venham a dançar do mesmo jeito, a lógica estará errada. 

C. Porquanto a lógica estivesse errada, elas dançariam do mesmo jeito. 

D. Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito. 

E. Conquanto elas viessem a dançar do mesmo jeito, a lógica estaria errada. 

 

 

 

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/62123569
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62090645
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QUESTÃO 12 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte | Cargo: Analista Legislativo – 
Área Analista Legislativo (AL RN) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O sinal da crase está corretamente empregado em: 

A. Chegando à cidade de seus avós, iriam dirigir-se a casa da família. A tarde fariam um passeio pela 

cidade e voltariam a casa à noitinha 

B. O avião chegou a Roma às 6h00, mas os passageiros só desceram a terra às 6h30min. Alguns 

continuariam a viagem, pois iriam visitar à terra de seus antepassados 

C. Deviam embarcar às 21h00, mas estavam atrasados por causa de um congestionamento que começara 

a 900 m do desembarque. Assim, chegados à distância de 100 m desse local, seguiram a pé para não 

perderem a viagem. 

D. Uma carta dirigida à Sua Excelência, o juiz da comarca, foi entregue à secretária, pois havia vários 

lugares a conhecer e pessoas à visitar. 

E. Terminada a viagem, todos chegariam à casa satisfeitos, após terem ido às compras para presentear 

seus familiares que os aguardavam à distância, em seus países. 

 

 

 

QUESTÃO 13 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa Libras (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Nas últimas décadas, dispositivos legais, estudiosos e pesquisadores debruçados sobre a relação específica 

entre escola, literatura e competência leitora têm orientado que  

A. se o professor não prioriza um ensino de literatura voltado às perspectivas temporal, espacial, 

analítica e estrutural das obras literárias, dificilmente o aluno irá adquirir uma formação leitora eficiente. 

B. a formação de leitores críticos nas escolas possui implicações diversas. Mas, em se pensando 

especificamente nos textos literários, uma formação leitora mais eficiente atravessa a compreensão de 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62119058
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que esses textos tanto assumem funções como podem ser esvaziados de necessidades pragmáticas. 

C. sem produção textual dos alunos refletindo sobre as escolas e os movimentos literários, a formação 

leitora dificilmente logrará êxito. 

D. como a habilidade de leitura literária está vinculada essencialmente à habilidade de criticidade, então 

qualquer proposta escolar de formação leitora que não seja antecedida por uma proposta de leitura do 

gênero jornalístico estará fadada ao fracasso. 

E. Para se ter uma formação leitora eficiente é essencial que o professor elabore para os alunos extensas 

listas de atividades baseadas em temas de redação e em obras de autores literários. 

 

 

 

QUESTÃO 14 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Administração Geral 
(IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

A partícula “se” possui, na Língua Portuguesa, várias funções morfossintáticas e vários significados. Sobre 

tal partícula, presente neste trecho do texto "Se os direitos políticos significam participação no governo, 

uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar." (linhas 7 e 8), 

pode-se afirmar que se trata de 

A. conjunção de valor condicional. 

B. conjunção de valor causal. 

C. conjunção de valor temporal. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220453813
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D. pronome de valor condicional. 

E. pronome de valor causal. 

 

 

 

QUESTÃO 15 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação,Ciências e Tecnologia do Amazonas | Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 

 

A respeito das ideias do texto, assinale a afirmativa incorreta. 

A. Os pesquisadores europeus que se debruçaram sobre pesquisa indígena em vários locais do mundo 

vão se encontrar com os indígenas brasileiros. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/221511271
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B. A população londrina teve possibilidade de entrar em contato com a cultura do Xingu por meio da 

colaboração dos Kuikuro. 

C. O foco do encontro será debater metodologias adequadas para tratamento das questões urgentes a 

cada etnia, por meio de pesquisas colaborativas. 

D. O evento busca discutir os melhores caminhos para as pesquisas, envolvendo a parceria entre 

pesquisadores indígenas e não indígenas. 

E. Um dos riscos apontados pelo texto reside na possibilidade de fim das narrativas indígenas, 

naturalmente passadas de geração para geração. 

 

 

 

QUESTÃO 16 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Assistente em 
Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Com base nos conceitos de tipo textual, é correto afirmar que há, no texto acima, a predominância de 

características: 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093574
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A. narrativo-argumentativas. 

B. argumentativo-injuntivas. 

C. injuntivo-argumentativas.  

D. expositivo-narrativas. 

E. descritivo-narrativas. 

 

 

 

QUESTÃO 17 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG)| Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG)| Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
Em “Meu cérebro, vendido à ciência, daria para alimentar vários ratos de laboratório durante semanas”, o 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128854
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verbo conjugado no particípio está introduzindo uma oração que transmite a ideia de: 

A. Explicação.  

B. Oposição. 

C. Finalidade.  

D. Suposição. 

 

 

 

QUESTÃO 18 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Damianópolis (GO)| Cargo: Agente de Serviços Especializados - 
Auxiliar de Almoxarifado (Pref Damianópolis/GO)| Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conflito do racismo durante a infância  

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o Brasil tem feito avanços expressivos no 

desenvolvimento da vida de suas crianças. Diminuiu os índices da mortalidade infantil, o número de 

famílias que vivem com renda inferior a um dólar; melhorou e intensificou as políticas de ensino e de 

assistência às famílias. Apesar disso, ainda não está ocorrendo para todas as crianças que vivem no País, 

principalmente quando notamos a condição de meninas e meninos indígenas e negros. Dentro de uma 

perspectiva de direitos humanos, essa igualdade é fundamental para que todos se beneficiem igualmente 

dos progressos alcançados.  

Essas crianças e adolescentes ainda vivem em contextos de desigualdades. São vítimas do racismo nas 

escolas, nas ruas, nos hospitais ou aldeias e, às vezes, dentro de suas famílias. Deparam-se constantemente 

com situações de discriminação, de preconceito ou segregação. Uma simples palavra, um gesto ou um 

olhar menos atencioso pode gerar um sentimento de inferioridade, em que a criança tende, de forma 

inconsciente ou não, a desvalorizar e negar suas tradições, sua identidade e costumes.  

O racismo se manifesta em diferentes formas simbólicas como, por exemplo, nos valores e crenças que se 

revelam nas ações interações sociais entre pessoas de diversas faixas etárias, que marcam relações 

histórica e contextualmente situadas.  

O preconceito contra o negro, apesar de algumas vezes parecer invisível, atua e é construído e 

reconstruído no processo de aprendizagem das convenções culturais e nas formas de relacionamento 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62075561


25 
 

humano desde a infância. O discurso do opressor pode ser incorporado por algumas crianças de modo 

profundo, as quais passam então a se reconhecer como “feia, preta, fedorenta, cabelo duro”, iniciando o 

processo de desvalorização de seus atributos individuais que interfere na construção da identidade da 

criança.  

(Poirier; M.P. Por uma infância sem racismo. UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância, Brasil. 

Disponível em: http://www.uff.br/psienf /preconceito2.pdf. Acesso em: 13/10/2016. Adaptado.) 

No trecho “Apesar disso, ainda não está ocorrendo para todas as crianças que vivem no País, 

principalmente quando notamos a condição de meninas e meninos indígenas e negros.” (1º§), a expressão 

“apesar disso” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por 

A. embora.  

B. ainda que.  

C. no entanto.  

D. dessa maneira. 

 

 

 

QUESTÃO 19 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação,Ciências e Tecnologia do Amazonas| Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1389738464
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Assinale a alternativa em que o termo apresente, no texto, função sintática idêntica à de “da assistência 

médica indígena” (linha 20 e 21). 
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A. do conhecimento indígena (linha 11) 

B. dos calendários indígenas (linha 20) 

C. por barragens hidrelétricas (linha 24) 

D. de ensino e pesquisa (linha 29) 

E. de tecnologias de realidade virtual e aumentada (linha 43) 

 

 

 

QUESTÃO 20 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano| Cargo: Administrador 
(IFBAIANO)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62093619
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Com base nos conceitos de gêneros textuais, é correto afirmar que o texto é reconhecido como gênero: 

A. fábula, por fazer referência aos gatos. 

B. carta, por ser direcionado ao leitor. 

C. crônica, em razão das características típicas desse gênero. 

D. romance, em razão das características típicas desse gênero.  

E. pastiche, em razão das características típicas desse gênero. 

 

 

 

QUESTÃO 21 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União| Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU)| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128300
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Além das dimensões semelhantes, Barnard b também está a uma distância em relação a sua estrela que é 
considerada da mesma faixa daquela que separa o Sol da Terra. “O planeta está localizado a uma distância 
de 0,4 unidades astronômicas - 40% da distância Terra-Sol - ou 60 milhões de quilômetros de sua estrela”, 
confirma Ribas, (linhas 21 a 26) 

A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa incorreta. 

A. No trecho, há ocorrência de um caso de crase facultativa. 

B. Há um erro de concordância nominal em “0,4 unidades astronômicas”, que deveria ser “0,4 unidade 

astronômica". 

C. A conjunção coordenativa “ou”, embora classificada genericamente como alternativa, tem, no trecho, 

valor semântico de equivalência. 

D. Há seis ocorrências de artigo definido. 

E. A primeira ocorrência de “que” se classifica como pronome relativo; a segunda, como conjunção 

subordinativa comparativa. 

 

 

 

QUESTÃO 22 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG)| Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG)| Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62090469
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Sobre o uso do vocábulo “nobre” pelos colegas partidários, pode-se inferir que: 

A. O adjetivo “nobre” não caracteriza, de verdade, as atitudes reais do candidato.  

B. O substantivo “nobre” foi usado em tom irônico pelos colegas.  

C. O substantivo “nobre” representa a formalidade com a qual os políticos se tratam.  

D. O adjetivo “nobre” foi empregado no sentido denotativo. 

 

 

 

QUESTÃO 23 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)| Cargo: Professor com Licenciatura em 
Pedagogia (Pref Tenente Ananias/RN)| Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Da repressão à ética: o que está por detrás dos saques no Espírito Santo 
 
Há pouco mais de uma semana, policiais militares que reivindicam melhores salários se amotinaram no 
Espírito Santo, gerando um caos generalizado no estado. A convulsão social provocou a escalada da 
violência, que resultou em mais de 120 mortes e em uma onda de saques. Para analistas entrevistados pela 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62075637
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Gazeta do Povo, apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator, por si só, não dá 
conta de explicar o fenômeno: os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto. 
Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques o fez 
por “senso de oportunidade”, ou seja, por sentir que elas não seriam punidas, por causa da falta de 
policiamento. Boa parte delas pertence à classe média e, portanto, nem sequer “precisaria” dos bens que 
estava furtando. 
“Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais, que cometem os 
crimes pela facilidade que encontram, o que configura uma situação muito grave”, avalia o sociólogo Luís 
Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC-Minas. 
“A prevenção policial corresponde a 80% da segurança que o Estado pode exercer. Ter o policial nas ruas é 
essencial à manutenção da segurança e o Espírito Santo compra isso”, afirma o ex comandante da Polícia 
Militar (PM) de São Paulo, coronel Rui César Melo. 
 
Valores e política 
O professor Rodrigo Alvarenga, pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, no entanto, aponta 
outras dimensões. Para o docente, a onda de saques está atrelada ao “esvaziamento de valores sociais e 
morais”, que está relacionado à crise e à degradação da própria sociedade. Ele vê relação direta entre o 
fenômeno e os últimos acontecimentos políticos, que sugerem uma fragilidade da democracia. 
“Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política. Isso 
se torna claro à população. Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo 
uma série de valores éticos, que deveriam sustentar a sociedade. É o que o leva a, por exemplo, participar 
dos saques”, analisa Alvarenga. 
O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima. Neste sentido, ele 
duvida da eficiência dos aparelhos de repressão, como o policiamento ostensivo. Para ele, a questão 
ultrapassa a dimensão da segurança. 
“Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo. No Brasil, as 
pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto de sociedade na 
qual elas estão. Uma sociedade que tem um projeto calcado na repressão não é uma sociedade saudável”, 
destaca. 
O coronel Rui César Melo considera que, além da manutenção de um aparato ostensivo, o poder público 
não pode deixar de manter investimentos em outros setores básicos, como saúde e educação. “Compete 
ao Estado oferecer escola em período integral, assistência médica e social, principalmente nas periferias, 
mas isso não acontece. Aí desemboca tudo em polícia”, observa.  
 
Dimensões 
Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas sociedades a 
situação não foge ao controle, mesmo em ocasiões excepcionais, em que a vigilância é reduzida. É o caso 
do desastre ocorrido em Fukushima, no Japão, em que as ruas ficaram praticamente evacuadas, mas que 
não houve registro de aumento de índices de violência. “Lá, certamente, os cidadãos se reconheciam como 
parte da sociedade e as normas não perderam a validade”, sintetiza o professor Alvarenga. 
No Brasil, vários outros estados registraram greves de policiais. No Paraná, a última paralisação significativa 
ocorreu em 2010, no governo de Roberto Requião (PMDB), mas a situação não chegou a fugir ao controle. 
A Bahia enfrentou duas mobilizações nos últimos anos – em 2012 e 2014 –, ambas com um cenário de 
saques e dezenas de assassinatos. Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da 
adesão da greve em cada estado. 
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“No Espírito Santo, agora, por exemplo, a adesão foi praticamente geral. No Paraná [em 2010], não chegou 
a ser tão grande. Isso depende de uma resposta rápida do governo, de debelar o movimento”, apontou o 
coronel Rui César Melo. 
 
Movimento de policiais gera divergência 
Na sexta-feira (10), o governo do Espírito Santo resolveu endurecer com os polícias militares que 
participavam da mobilização. No total, 703 agentes foram indiciados por crime de revolta e motim. Para o 
coronel Rui César Melo, o comandante da Polícia Militar (PM) capixaba, por inércia, perdeu o comando da 
tropa, o que abriu espaço para que os militares se revoltassem. A categoria reivindica reposição salarial e 
melhores condições de trabalho. 
“Houve uma falha de comando. Cabe ao comandante exercer a comunicação direta com o governo do 
estado, apontando insatisfações, cobrando estrutura. O comandante deveria ter sensibilizado o governo a 
atender as demandas da classe, para que não se chegasse ao ponto que chegou”, afirma. 
O sociólogo Flávio Sapori, por sua vez, considera que as associações policiais estão “aparelhadas” 
politicamente e marcadas pelo corporativismo. Desta forma, essas entidades tornariam “reféns” o 
comando da PM e o governo do estado. “A greve revela a perda do controle e que não temos instrumentos 
legais para mudar esta realidade”, opina. 
 
(ANÍBAL, Felippe. Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/da-repressao-a-etica-
o-que-esta-por-detras-dos-saques-no-espirito-santo-cqhcka7lusidkqs79eurlgfc7. Acesso 12 de 
fev 2017. Adaptado.) 
 
Mesmo em um conhecido e respeitado site de notícias, é possível encontrar textos com desvios gramaticais 
que contrariam a norma culta escrita da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que ambas as 
passagens desrespeitam regras prescritas pela gramática normativa. 

A. I. “O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima.” (7º§) 

II. “‘Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques 

o fez por ‘senso de oportunidade...’” (2º§) 

B. I. “No Brasil, as pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto 

de sociedade na qual elas estão.” (8º§) 

II. “... a onda de saques está atrelada ao ‘esvaziamento de valores sociais e morais’, que está relacionado 

à crise e à degradação da própria sociedade.” (5º§) 

C. I. “Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo.” (8º§) 

II. “Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas 

sociedades a situação não foge ao controle...” (10º§) 

D. I. “... apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator (...) não dá conta de 

explicar o fenômeno...” (1º§) 

II. “O comandante deveria ter sensibilizado o governo a atender as demandas da classe, para que não se 
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chegasse ao ponto que chegou...” (14º§) 

 

 

 

QUESTÃO 24 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União| Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Assinale a alternativa que indique corretamente a sequência de ações ordenada pelos grilos, quando 

passada para a forma de tratamento “vós”. 

A. Escovei os dentes. Não mintai. Respeitai os mais velhos. Sedes cortês. Rezei antes de comer. 

B. Escovai os dentes. Não mintais. Respeitai os mais velhos. Sede cortês. Rezai antes de comer. 

C. Escovai os dentes. Não menti. Respeitai os mais velhos. Sejai cortês. Rezai antes de comer. 

D. Escovais os dentes. Não mintas. Respeiteis os mais velhos. Sejais cortês. Rezeis antes de comer. 

E. Escoveis os dentes. Não mentis. Respeiteis os mais velhos. Sejais cortês. Rezais antes de comer. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1279720385
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QUESTÃO 25 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)| Cargo: Professor com Licenciatura em 
Pedagogia (Pref Tenente Ananias/RN)| Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Da repressão à ética: o que está por detrás dos saques no Espírito Santo 

Há pouco mais de uma semana, policiais militares que reivindicam melhores salários se amotinaram no 

Espírito Santo, gerando um caos generalizado no estado. A convulsão social provocou a escalada da 

violência, que resultou em mais de 120 mortes e em uma onda de saques. Para analistas entrevistados pela 

Gazeta do Povo, apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator, por si só, não dá 

conta de explicar o fenômeno: os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto. 

Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques o fez 

por “senso de oportunidade”, ou seja, por sentir que elas não seriam punidas, por causa da falta de 

policiamento. Boa parte delas pertence à classe média e, portanto, nem sequer “precisaria” dos bens que 

estava furtando. 

“Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais, que cometem os 

crimes pela facilidade que encontram, o que configura uma situação muito grave”, avalia o sociólogo Luís 

Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC-Minas. 

“A prevenção policial corresponde a 80% da segurança que o Estado pode exercer. Ter o policial nas ruas é 

essencial à manutenção da segurança e o Espírito Santo compra isso”, afirma o ex comandante da Polícia 

Militar (PM) de São Paulo, coronel Rui César Melo. 

Valores e política 

O professor Rodrigo Alvarenga, pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, no entanto, aponta 

outras dimensões. Para o docente, a onda de saques está atrelada ao “esvaziamento de valores sociais e 

morais”, que está relacionado à crise e à degradação da própria sociedade. Ele vê relação direta entre o 

fenômeno e os últimos acontecimentos políticos, que sugerem uma fragilidade da democracia. 

“Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política. Isso 

se torna claro à população. Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo 

uma série de valores éticos, que deveriam sustentar a sociedade. É o que o leva a, por exemplo, participar 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62083560
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dos saques”, analisa Alvarenga. 

O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima. Neste sentido, ele 

duvida da eficiência dos aparelhos de repressão, como o policiamento ostensivo. Para ele, a questão 

ultrapassa a dimensão da segurança. 

“Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo. No Brasil, as 

pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto de sociedade na 

qual elas estão. Uma sociedade que tem um projeto calcado na repressão não é uma sociedade saudável”, 

destaca. 

O coronel Rui César Melo considera que, além da manutenção de um aparato ostensivo, o poder público 

não pode deixar de manter investimentos em outros setores básicos, como saúde e educação. “Compete 

ao Estado oferecer escola em período integral, assistência médica e social, principalmente nas periferias, 

mas isso não acontece. Aí desemboca tudo em polícia”, observa.  

Dimensões 

Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas sociedades a 

situação não foge ao controle, mesmo em ocasiões excepcionais, em que a vigilância é reduzida. É o caso 

do desastre ocorrido em Fukushima, no Japão, em que as ruas ficaram praticamente evacuadas, mas que 

não houve registro de aumento de índices de violência. “Lá, certamente, os cidadãos se reconheciam como 

parte da sociedade e as normas não perderam a validade”, sintetiza o professor Alvarenga. 

No Brasil, vários outros estados registraram greves de policiais. No Paraná, a última paralisação significativa 

ocorreu em 2010, no governo de Roberto Requião (PMDB), mas a situação não chegou a fugir ao controle. 

A Bahia enfrentou duas mobilizações nos últimos anos – em 2012 e 2014 –, ambas com um cenário de 

saques e dezenas de assassinatos. Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da 

adesão da greve em cada estado. 

“No Espírito Santo, agora, por exemplo, a adesão foi praticamente geral. No Paraná [em 2010], não chegou 

a ser tão grande. Isso depende de uma resposta rápida do governo, de debelar o movimento”, apontou o 

coronel Rui César Melo. 

Movimento de policiais gera divergência 

Na sexta-feira (10), o governo do Espírito Santo resolveu endurecer com os polícias militares que 

participavam da mobilização. No total, 703 agentes foram indiciados por crime de revolta e motim. Para o 

coronel Rui César Melo, o comandante da Polícia Militar (PM) capixaba, por inércia, perdeu o comando da 

tropa, o que abriu espaço para que os militares se revoltassem. A categoria reivindica reposição salarial e 

melhores condições de trabalho. 
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“Houve uma falha de comando. Cabe ao comandante exercer a comunicação direta com o governo do 

estado, apontando insatisfações, cobrando estrutura. O comandante deveria ter sensibilizado o governo a 

atender as demandas da classe, para que não se chegasse ao ponto que chegou”, afirma. 

O sociólogo Flávio Sapori, por sua vez, considera que as associações policiais estão “aparelhadas” 

politicamente e marcadas pelo corporativismo. Desta forma, essas entidades tornariam “reféns” o 

comando da PM e o governo do estado. “A greve revela a perda do controle e que não temos instrumentos 

legais para mudar esta realidade”, opina. 

(ANÍBAL, Felippe. Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/da-repressao-a-etica-

o-que-esta-por-detras-dos-saques-no-espirito-santo-cqhcka7lusidkqs79eurlgfc7. Acesso 12 de 

fev 2017. Adaptado.) 

Considerando as construções morfológicas e sintáticas empregadas no texto, analise as assertivas a seguir. 

I. “Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política.” 

(6º§) De acordo com a norma culta escrita da língua, o termo em que poderia ser substituído pelo onde, 

sem prejuízo de sentido. 

II. “Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo uma série de valores 

éticos...” (6º§) O primeiro se é parte integrante do verbo e o segundo se é conjunção condicional. 

III. “Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da adesão da greve em cada 

estado.” (11º§) A fim de tornar inequívoca essa passagem texto, poder-se-ia substituir “adesão da greve” 

por “adesão à greve”. 

IV. “Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais...” (3º§) Se as 

perífrases verbais for ver e vai ver forem substituídas, cada uma por um único verbo, teríamos: “Se 

você vir os vídeos, verá...” 

V. Em “... os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto.”, (1º§) Há outra 

possibilidade de concordância entre o substantivo e os adjetivos que o determinam: “o aspecto ético e o 

político”. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A. I, II e III. 

B. I, III e V. 

C. II, III e IV. 
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D. III, IV e V. 

 

 

 

QUESTÃO 26 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano| Cargo: Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico - Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1280093607


39 
 

  

Ainda sob o excerto “Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, 

Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que 

a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis.” (linhas 31 a 35), pode-se afirmar que as orações 

“falecido em fevereiro deste ano” e “que afirmou” possuem: 

A.  função diferente: a primeira, substantiva; a segunda, adjetiva. 

B. função diferente: a primeira, adjetiva; a segunda, adverbial. 

C. a mesma função: substantiva.  

D. a mesma função: adjetiva. 

E. função diferente: a primeira, adjetiva; a segunda, substantiva. 

 

 

 

QUESTÃO 27 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Cariacica (ES) | Cargo: Procurador Previdenciário I (Pref 
Cariacica/ES) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62129538
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No período “Juca, vai lá fora e vê se consegue algo pro jantar”, observa-se que foram empregados: 

A. Dois verbos no presente do subjuntivo. 

B. Um verbo no infinitivo. 

C. Dois substantivos próprios. 

D. Dois advérbios de lugar 

 

 

 

QUESTÃO 28 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/20488231
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Reconstruindo a lógica do coelho, de modo a deixá-la correta, analise as formas a seguir: 

I. Já que ele gosta de cenoura, e todo coelho gosta de cenoura, isso faz dele um coelho. 

II. Como ele gosta de cenoura e é um coelho, isso comprova que todo coelho gosta de cenoura. 

III. Como ele é um coelho, naturalmente gosta de cenoura porque todo coelho gosta de cenoura. 

IV. Como todo coelho gosta de cenoura, ele é um coelho porque também gosta de cenoura. 

V. Se todo coelho gosta de cenoura, e já que ele é um coelho, não tem como não gostar de cenoura. 

Assinale. 

A. se somente as formas I e V estiverem corretas. 

B. se somente as formas II e IV estiverem corretas. 

C. se somente as formas III e V estiverem corretas. 

D. se somente as formas II e III estiverem corretas. 

E. se somente as formas I e IV estiverem corretas. 

 

 

 

QUESTÃO 29 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Universidade Federal do Vale do São Francisco | Cargo: Analista de Tecnologia da 
Informação (UNIVASF) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62090618
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Pode-se afirmar que a tese do autor baseia-se em crítica relativa à ausência/ineficiência de política de 
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A. Estado 

B. Governo.  

C. investidores. 

D. empréstimo.  

E. intercâmbio. 

 

 

 

QUESTÃO 30 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | Cargo: Técnico de Informática 
(CRF SP) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Um motivo para chorar 
 
(Olden Hugo.) 
 
Era um café da manhã, por volta das sete, a mim fato corriqueiro, na padaria da rua Maricá. Um homem 
estava já à mesa menor, só, com pães intactos e apenas o café sendo bebericado, sem aparentar gosto 
nesse ato. Permaneceu assim por grupos de minutos. Seus olhos focavam, através do vidro, o nada da 
movimentação expedita de automóveis, bicicletas, cães e pessoas. Houve uma lágrima. 
 
Engoli com esforço quando notei o choro emudecido daquele homem. Sua expressão se inalterou no rosto. 
Era fato bastante enigmático. Não tive reação precisa. Mais lágrimas vieram. Meu café demorou mais que 
o costumeiro. Pensei em oferecer-lhe um lenço, em perguntar se precisava de algo. Nada disso fiz. 
 
Vieram a meu coração tantas razões quantas possíveis capazes de levá-lo a emoção extrema. 
 
Era sem dúvida a perda de alguém para a morte inexorável, irreversível. É o motivo mais justo para chorar, 
o mais comum. Certamente ele amava essa pessoa com um amor que vem naturalmente, com os 
sentimentos que são latentes nos genes e que se despertam na convivência familiar. Era um amor de 
grilhões sanguíneos: seu pai, sua mãe, um irmão ou irmã. As lágrimas resultavam, por conseguinte, de 
lembranças inumeráveis de momentos em presença a qual jamais voltará a se efetivar. Jamais. 
 
Mas me houve dúvida. Julgando melhor, vi que o choro era solitário mesmo por solidão. Sua mulher não o 
acompanhava, não mais. E seria assim adiante. Era um choro de fim, definitivo. Era o fim do amor, que 
nunca acaba. Ele devia amá-la por motivos inquebráveis, não por sangue, mas por vida compartilhada, o 
que pode ser mais rijo. Lembrava-se, é pouco improvável, de trocas de solicitudes ao longo da vivência de 
um mundo restrito a ambos. Recordava-se, e isso provocava o choro, do amor que cresceu por serem uma 
vida em dois corpos que venceram guerras e festejaram glórias, solitários em sua união. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62132704
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Não era, entretanto, ainda acertado isso. Um amigo apartado, a perda de um emprego de relações 
vetustas são igualmente legítimas causas de pranto. E por alegria também se chora. 
 
Outras lágrimas ganharam a superfície da mesa, passando antes por sua mão que tapava a boca, talvez 
contendo palavras que viviam por si. Ele suspirava fundo. 
 
Havia mais possibilidades. Era então a distância do filho cuja voz diariamente lhe soprava suave os ouvidos, 
numa ficção tão verossímil que lhe arrancava de dentro o choro evitável por ser doloroso. A lembrança era 
da personalidade tão autônoma do menino, que mal sabia falar, mas que agia intrépido e seguro sempre. A 
lembrança era do cheiro, da textura da pele, dos abraços e beijos de amor real. Lembrava-se dos olhos nos 
seus olhos, como se nada mais houvesse a ver no universo. E não havia de melhor. Nisso vinha o choro. 
 
Uma lágrima me desceu junto. Não consegui terminar o café. Ele se levantou e se encaminhou ao caixa. Eu 
o segui com os olhos, bem úmidos. Quis dar nele um abraço demorado e dizer-lhe que tudo ficaria bem. 
Quis dizer a ele, com doçura, que era passageiro. Era minha vontade oferecer-lhe um conforto. Ia chamá-
lo, mas minha garganta se embargou e chorei mais. Ele saiu pela porta sem que eu sequer pudesse apertar 
a sua mão. 
 
(Disponível em: https://www.facebook.com/oldenhugo.silvafarias/posts/1583838504972154.) 
 
No que tange às conjunções levadas ao texto, qual tipo é a mais explorada no texto? 

A. Aditiva.  

B. Conclusiva.  

C. Explicativa.  

D. Adversativa. 

 

 

 

QUESTÃO 31 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Controlador Interno (CM Natividade/RJ) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Para ler em 2050 

Quando um dia se puder caracterizar a época em que vivemos, o espanto maior será que se viveu tudo sem 

antes nem depois, substituindo a causalidade pela simultaneidade, a história pela notícia, a memória pelo 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1221037740
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silêncio, o futuro pelo passado, o problema pela solução. Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às 

vítimas, os agressores foram condecorados pela sua coragem na luta contra as agressões, os ladrões foram 

juízes, os grandes decisores políticos puderam ter uma qualidade moral minúscula quando comparada com 

a enormidade das consequências das suas decisões. Foi uma época de excessos vividos como carências; a 

velocidade foi sempre menor do que devia ser; a destruição foi sempre justificada pela urgência em 

construir. O ouro foi o fundamento de tudo, mas estava fundado numa nuvem. Todos foram 

empreendedores até prova em contrário, mas a prova em contrário foi proibida pelas provas a favor. 

Houve inadaptados, mas a inadaptação mal se distinguia da adaptação, tantos foram os campos de 

concentração da heterodoxia dispersos pela cidade, pelos bares, pelas discotecas, pela droga, pelo 

facebook. 

A opinião pública passou a ser igual à privada de quem tinha poder para a publicitar. O insulto tornou-se o 

meio mais eficaz de um ignorante ser intelectualmente igual a um sábio. 

Desenvolveu-se o modo de as embalagens inventarem os seus próprios produtos e de não haver produtos 

para além delas. Por isso, as paisagens converteram-se em pacotes turísticos e as fontes e nascentes 

tomaram a forma de garrafa. Mudaram os nomes às coisas para as coisas se esquecerem do que eram. 

Assim, desigualdade passou a chamar-se mérito; miséria, austeridade; hipocrisia, direitos humanos; guerra 

civil descontrolada, intervenção humanitária; guerra civil mitigada, democracia. A própria guerra passou a 

chamar-se paz para poder ser infinita. Também a Guernika passou a ser apenas um quadro de Picasso para 

não estorvar o futuro do eterno presente. Foi uma época que começou com uma catástrofe mas que em 

breve conseguiu transformar catástrofes em entretenimento. Quando uma catástrofe a sério sobreveio, 

parecia apenas uma nova série. 

Todas as épocas vivem com tensões, mas esta época passou a funcionar em permanente desequilíbrio, 

quer ao nível coletivo, quer ao nível individual. As virtudes foram cultivadas como vícios e os vícios como 

virtudes. O enaltecimento das virtudes ou da qualidade moral de alguém deixou de residir em qualquer 

critério de mérito próprio para passar a ser o simples reflexo do aviltamento, da degradação ou da negação 

das qualidades ou virtudes de outrem. 

Acreditava-se que a escuridão iluminava a luz, e não o contrário. 

(Boaventura de Sousa Santos 16/08/2015. Disponível em: http://cartamaior.com.br/?/Coluna/Para-ler-em-

2050/34252.) 

O texto apresenta uma possível perspectiva, um possível ponto de vista a partir de um futuro sobre o 

tempo presente de acordo com a visão do autor. Para demonstrar tal situação, é correto afirmar que foi 

utilizada como uma das estratégias textuais, 

A. a impessoalidade do uso da terceira pessoa no discurso do texto dissertativo-argumentativo. 
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B. fatos reais, vividos pela sociedade no tempo presente e que, permanecerão no futuro de acordo com o 

autor. 

C. o tipo textual dissertativo-argumentativo em que o autor procura convencer o leitor de que sua 

posição é a correta. 

D. a predominância do emprego do tempo verbal no pretérito perfeito do modo indicativo ao se referir 

aos fatos indicados. 

 

 

 

QUESTÃO 32 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1417499573
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 “Há um país onde, diferentemente do que ocorre no Brasil, a justiça processa ex-presidentes 
conservadores, os condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.” (linhas 1 a 3) 

 
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Há, no período, dois pronomes relativos. 
II. Não há pronome demonstrativo no período. 
III. Não há paralelismo entre as opções de colocação pronominal nas duas últimas orações. 
 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 

 

 

QUESTÃO 33 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62087269
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O poema caracteriza-se por um acúmulo de metáforas que se referem ao mesmo objeto. Assinale a 

alternativa que apresenta a melhor definição a esse recurso linguístico. 

A. metonímia 

B. anástrofe 

C. alegoria 
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D. sinédoque 

E. paródia 

 

 

 

QUESTÃO 34 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | Cargo: Técnico em Contabilidade (CM 
Coronel Fabriciano/MG) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220256214
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Analise as afirmativas quanto ao uso dos pronomes nos trechos a seguir.  

I. “Nossa presença na Terra é agressiva, movemos uma guerra total a Gaia, atacando-a em todas as 

frentes.” (2º§) / Ocorre a presença de dois pronomes: um possessivo e outro pessoal.  

II. “Ela o mostra pela febre do aquecimento global, que não é uma doença,...” (2º§) / O trecho apresenta 

apenas dois pronomes: um pessoal e outro relativo.  

III. “Somos aquela porção da Terra que sente, pensa, ama e cuida.” (4º§) / Há dois pronomes: um 

demonstrativo e outro relativo. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A. I, II e III.  

B. II, apenas.  

C. I e II, apenas.  

D.  I e III, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 35 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Agente de Vigilância (CM Natividade/RJ) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Podemos ser mais dignos? Podemos. 
 
Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de autorreferência 
compulsiva e natural, que esteja contente com a situação em geral. 
 
Que pense ou diga: “Está tudo bem, estamos tranquilos, o país cresce, o povo é razoavelmente bem 
tratado, nada a reclamar…”. 
 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61962894
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Manifestações se agitam no Brasil. Pelos mais singulares motivos, ora surreais, ora convincentes, saímos às 
ruas, querendo ordem, progresso e paz, mas admitindo entre nós a violência e o crime, tudo organizado e 
financiado por alguém. Um partido, uma instituição, um grupo… alguém. Pois nada disso acontece 
aleatoriamente. 
 
A mim me impressionam centenas de pessoas descendo de um trem quebrado e andando pelos trilhos em 
busca do seu destino ou de uma condução. Às vezes jogam pedras e quebram vidros ou portas do trem, 
mas a maioria, mesmo reclamando, não demonstra indignação. Muitos, num meio sorriso resignado, 
dizem: “É ruim, mas é assim, que fazer?”. 
 
Ou, quando a enchente mais uma vez inundou a casa, matou a criança, destruiu os bens, e ninguém em 
alguns anos providenciou nada, comentam: “Com a ajuda de Deus, vou mais uma vez começar do zero”. 
 
Manadas de seres humanos apinhados nos ônibus e trens, sem o menor conforto, pendurados naquelas 
alças, esfregados, amassados por tantos corpos humanos suados e exaustos, dia após dia, ano após ano, 
consumindo diariamente duas, quatro horas de seu tempo, sua saúde, sua vida, vão para o trabalho e 
voltam, em condição subumana, e fazem suas reclamações, às vezes com palavras duras e justas, mas 
acrescentam: “O que fazer? 
 
Por aqui é assim”. 
 
Podemos melhorar de vida? Podemos não ser caçados por bandidos como coelhos pelas ruas dia e noite, 
podemos viver em morros sem nos enfiarmos embaixo da cama nos frequentes tiroteios, podemos ter 
água para beber, cozinhar e tomar banho, e energia elétrica para o chuveiro, o ventilador, a luz da casa? 
 
Não sabemos para que lado nos virar, onde procurar, a quem recorrer. Talvez a esperança seja não a 
destruição de ônibus, a quebradeira de lojas, a insensatez desatada, mas o gesto mais simples, breve, 
pequeno, porém transformador, desde que a gente saiba o que está fazendo, o que deve fazer: o “voto”. 
 
Porém uma imensa maioria de nós, embora adulta, nem sabe ler. Outra boa parte da população, se sabe 
ler, não tem energia, interesse, tempo, instrução suficiente para se dedicar a esses assuntos, se informar, 
debater e descobrir algum nome a quem confiar esse voto. 
 
Então, por estarmos tão cansados, suados, desanimados ou zangados, mas sem lucidez, eles vão receber, 
na hora da eleição, o apoio de quem parou um instante no posto da ilusão e digitou um número, um nome, 
uma sigla, um destino seu, que não acabará significando nada. 
 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-podemos-ser-mais-dignos-
podemos/. Acesso em: 18/08/2015. Adaptado.) 
 
No trecho “Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de 
autorreferência compulsiva e natural, que esteja contente com a situação em geral.” (1º§), a expressão 
sublinhada expressa circunstância de 

A. modo. 

B. tempo. 
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C. afirmação. 

D. intensidade. 

 

 

 

QUESTÃO 36 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | Cargo: Agente de Manutenção 
(CRF SP) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre as frases apresentadas a seguir, só NÃO apresenta o correto uso do acento grave, indicador de 

crase na Língua Portuguesa: 

A. “A prova deve ser feita à caneta.” 

B. “Referia-se à mãe de sua amada esposa.” 

C. “Preferia a roupa mais quente à mais fresca.” 

D. “Queria muito agradecer àquele homem que lhe salvara a vida”. 

 

 

 

QUESTÃO 37 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Assistente em 
Administração (IFBAIANO) | 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/1381570835
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1221835551
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Ainda sobre o excerto “Berro, no português mais castiço do manual do [jornal] Globo: HELP!”  (linhas 12 e 
13) e com base na norma culta do português contemporâneo brasileiro, é correto afirmar que a placa 
possui um desvio de natureza sintática, que gerou espanto no autor. Esse desvio foi em: 

A. grafia. 

B. regência. 

C. concordância.  

D. topologia pronominal. 

E. pontuação. 

 

 

 

QUESTÃO 38 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Damianópolis (GO) | Cargo: Agente Administrativo (Pref 
Damianópolis/GO) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Por que é importante educar para valores?  
 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62128960
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O noticiário da semana traz informações tristes sobre as perspectivas da paz na Colômbia, os resultados 
das eleições para prefeito e, num cantinho, quase despercebida, uma nota sobre o referendo na Hungria a 
propósito da cota de imigrantes que a União Europeia estabeleceu para cada país-membro.  
 
A Hungria decidira, por 95% dos votos, não abrigar refugiados. Por sorte, dado o baixo comparecimento, o 
resultado do referendo não teve valor. A Hungria é um país com um sistema educacional expressivamente 
melhor que o nosso, posicionando-se em 39º lugar no Pisa, contra nossa desconfortável 58ª posição, 
embora com uma média inferior à da OCDE.  
 
Pensei, quando li, em como pode ser falacioso acharmos que basta oferecer educação de qualidade para 
tornarmos o indivíduo mais apto a vencer preconceitos e a se perceber como parte da grande “tribo” 
humana. Afinal, as identidades nacionais, nos séculos 19 e 20, se definiram num processo de “nós” contra 
os “outros”.  
 
A solidariedade e a compaixão seriam sentimentos reservados a nós, não aos outros. Vencer essa lógica é 
dificílimo, mesmo entre grupos étnicos no mesmo país, independentemente da aparente qualidade do 
sistema educacional vigente.  
 
Lembrei-me de outras ondas de refugiados, estes oriundos da Hungria: os judeus, especialmente em 1944, 
e os perseguidos políticos em 1956, depois de uma “primavera húngara” dizimada por tanques. Os 
refugiados húngaros foram recebidos em diversos países, inclusive no Brasil. E, agora, em transição 
demográfica acentuada, precisando de jovens para incorporar à sua envelhecida força de trabalho, não 
querem refugiados dos outros?  
 
A verdade é que não basta ter uma população com bom estudo ou até com nível superior. Há também que 
se formar para valores, nas famílias e nas escolas.  
 
Isso não quer dizer, no Brasil, acrescentar mais uma disciplina às já 13 que disputam as quatro horas de 
aula, no nosso sofrível ensino médio. Quer dizer que devemos ensinar os conteúdos de forma diferente, 
formando, como nos é proposto pelo recente documento aprovado pela ONU em 2015, “alunos como 
cidadãos globais”.  
 
Alunos comprometidos com os destinos do planeta, aptos a serem autônomos, mas também solidários, e 
não só com seus conterrâneos ou correligionários. Alunos persistentes, mas também abertos a novas 
experiências e a novos horizontes, que podem entender que o diferente não é ilegítimo, que o estrangeiro 
não é uma ameaça.  
 
Educar para valores em 2016 é não permitir nunca mais que crianças sírias naveguem sem rumo e que 
povos que agora não necessitem mais de ajuda fechem-lhes as portas, não importando quão melhores 
sejam seus sistemas de ensino.  
 
(COSTIN, Cláudia. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-costin/2016/10/1820521-
por-que-e-importante-educar-paravalores.shtml. Acesso em: 07/10/2016.) 
 
“A solidariedade e a compaixão seriam sentimentos reservados a nós, não aos outros. Vencer essa lógica é 
dificílimo, mesmo entre grupos étnicos no mesmo país, independentemente da aparente qualidade do 
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sistema educacional vigente.” (4º§) De acordo com a classe de palavras, os termos sublinhados, dentro do 
contexto empregado, são respectivamente: 

A. Artigo, adjetivo e substantivo.  

B. Artigo, pronome e substantivo.  

C. Preposição, pronome e adjetivo. 

D. Preposição, substantivo e adjetivo. 

 

 

 

QUESTÃO 39 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Palhoça (SC)| Cargo: Professor Nível Alfabetizado (Pref 
Palhoça/SC) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Leia o texto a seguir para responder a questão sobre seu conteúdo. 
 
Bicicletando 
 
Numa tarde ensolarada, João e sua mãe saíram a passeio pelas alamedas da vizinhança em direção à praça. 
João se divertia pedalando a nova bicicleta que ganhara de Natal, enquanto sua mãe admirava-o com 
orgulho. 
 
Lá chegando, a mãe acomodou-se em seu banco predileto enquanto João circulava animadamente ao 
redor da praça. Por alguns instantes a mãe não o enxergava, oculto pelas grandes árvores, mas ficava 
sossegada, pois conhecia a habilidade de João. 
 
Cada vez que passava pelo banco da mãe, João acenava e ela olhava-o envaidecida. 
 
Depois de passar várias vezes pela mãe, o menino resolveu demonstrar aquilo que tinha aprendido. 
 
- Olhe, mamãe, estou dirigindo a bicicleta sem uma das mãos! 
 
- Muito bem! 
 
Alguns minutos depois, o filho volta dizendo: 
 
- Mamãe, sem as duas mãos! E a mãe apreensiva, lhe diz: 
 
- Cuidado, querido, não a deixe embalar na descida. Mais alguns minutos e ela se vira à direita para vê-lo, 
vindo em sua direção. Agora, equilibrando-se sobre a bicicleta: 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1380486512
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- Veja, mãe, sem um pé! E na volta seguinte: 
 
- Mãããeee, sem os dentes!! Pobre Joãozinho... 
 
No trecho “sem uma das mãos”, podemos classificar a palavra UMA como: 

A. Verbo. 

B. Artigo. 

C. Pronome. 

D. Numeral. 

 

 

 

QUESTÃO 40 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico - Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1203864901
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Ainda sob a perspectiva da organização textual, por meio da coesão, é correto afirmar que há, no texto, 

predominância de remissão ao professor Pasquale: 

A. catafórica. 

B. exofórica. 

C. expletiva. 

D. dêitica. 

E. anafórica. 
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QUESTÃO 41 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG) | Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
As vírgulas empregadas no período “Tudo calculado, descontada a depreciação, devo estar valendo aí uns” 

foram necessárias para 

A. Isolar orações adverbiais da oração principal.  

B. Separar orações que apresentam sujeitos diferentes.  

C. Isolar orações adjetivas explicativas da oração principal.  

D. Isolar orações reduzidas de particípio da oração principal. 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62129461
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QUESTÃO 42 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | Cargo: Advogado (CM Coronel 
Fabriciano/MG) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62075548
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Analise as afirmativas a seguir relacionadas ao texto. 

I. O aprendizado de palavras é amplo e envolve o aprendizado de diferentes conhecimentos. 

II. Aprender as palavras é elementar para que se possa aprender rapidamente um conhecimento novo. 

III. Os dados apresentados no texto contrariam, em parte, pesquisas anteriores. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A. III. 

B. I e II. 

C. I e III. 

D. II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 43 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Administração Geral 
(IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62032761
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Ainda sobre a locução “DOS EPITÁFIOS” pode-se afirmar que, sintaticamente, funciona como 

A. adjunto adnominal restritivo de “FILOSOFIA”. 

B. aposto especificativo de “FILOSOFIA”.  

C. complemento nominal de “FILOSOFIA”.  

D. adjunto adnominal explicativo de “FILOSOFIA”.  

E. aposto explicativo de “FILOSOFIA”. 

 

 

 

QUESTÃO 44 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/221543529


63 
 

  

  

 

“Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu 
‘autodesenvolvimento’ para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição.” (linhas 16 a 18) 

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Há ocorrência de duas formas verbais em voz passiva. 
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II. Existem duas locuções verbais no período. 
III. Há ocorrência de um QUE pronome relativo e um QUE conjunção subordinativa. 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 

 

 

QUESTÃO 45 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Universidade Federal do Vale do São Francisco | Cargo: Analista de Tecnologia da 
Informação (UNIVASF) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Leia o texto abaixo do educador e intelectual Arnaldo Niskier e responda à questão abaixo. 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62083376
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Para que se possa comprovar, argumentativamente, a resposta da questão imediatamente anterior, foi 

utilizado o seguinte mecanismo: 
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A. ausência de comparação. 

B. excesso de metalinguagem. 

C. presença constante de metáforas.  

D. quantidade excessiva de perguntas retóricas. 

E. citação de mais de um presidente ou de ex-presidente do Brasil. 

 

 

 

QUESTÃO 46 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62132715
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O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 

é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

 



68 
 

Acerca do trecho “(..) são também uma intervenção na sociedade, não apenas para desmistificar muitos 

dos preconceitos que a sociedade brasileira ainda tem quanto à língua, mas principalmente para formar 

cidadãos críticos, que sabem avaliar um argumento.” (linhas 21 a 23), uma forma de confrontá-lo é  

A. ensinar gramática normativa, exclusivamente por meio de regras. 

B. trabalhar, em sala, conceitos de sociolinguística. 

C. trabalhar, em sala, descrição fonética dos falares de determinada região. 

D. falar sobre preconceito linguístico. 

E. utilizar-se de textos que reproduzam regionalismos. 

 

 

 

QUESTÃO 47 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
   Por que o legado do sábio chinês Confúcio atravessou milênios 
 
   Pensador desenvolveu uma filosofia política que refletia seu horror ante a guerra constante que o 
rodeava. Ao longo 
dos séculos, o pensamento chinês tem sido o produto de uma variedade de influências, entre elas o 
budismo, o taoísmo e o 
marxismo. No entanto, uma tradição esteve acima de todas no pensamento chinês por mais de dois 
milênios: as ideias do 
pensador Confúcio (551 a.C. a 479 a.C.). 
 
 (5) Embora ele tenha chegado a simbolizar a filosofia chinesa, não teve muito sucesso em vida. Ele viveu 
durante uma 
época em que a China que conhecemos hoje era um mosaico de pequenos reinos rivais. Confúcio 
desenvolveu uma filosofia 
política que refletia seu horror ante a guerra constante que o rodeava. Ele vagou de reino em reino 
tentando persuadir os 
governantes a seguir seus ensinamentos, mas nunca conseguiu nada além de um cargo público de baixo 
escalão. No entanto, 
conseguiu um grupo de seguidores dedicados, que transmitiu seus ensinamentos às gerações seguintes. 
 
(10) Apenas centenas de anos depois, durante a dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.), o confucionismo, um 
sistema ético 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220205967
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de comportamento e governo, tornou-se o norte que definiria a cultura chinesa nos dois milênios 
seguintes. O confucionismo 
não é uma religião como tal. Ainda que Confúcio não negasse a existência de um mundo espiritual, ele 
afirmou que era mais 
importante se concentrar neste mundo enquanto se estava nele. 
 
Refletindo seu desgosto pela guerra, ele declarou que a ordem era um requisito fundamental na sociedade. 
Sustentar 
(15)  essa ordem era acreditar na importância das relações hierárquicas. Os súditos tinham de obedecer a 
seus governantes, filhos 
a seus pais e esposas, a seus maridos. No entanto, Confúcio não queria que essa ordem fosse imposta pela 
força. Ele achava 
que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu 
"autodesenvolvimento" para que 
pudessem aproveitar ao máximo sua posição. 
 
Segundo o pensamento de Confúcio, o estado moral de alguém não dependia de sua posição social. Era 
possível, 
(20)  e de fato bastante provável, que houvesse bons camponeses ao mesmo tempo que um governante 
poderia ser perverso ou 
um aristocrata, cruel. O pensamento confucionista também se diferenciava do pensamento moderno, na 
medida em que 
glorificava o passado e defendia a veneração da velhice. "Eu sigo o Zhou", disse Confúcio, referindo-se à 
antiga dinastia que 
foi considerada uma "idade de ouro" perdida por gerações de governantes chineses. 
 
No centro do confucionismo há um contrato social: os governados deviam lealdade aos governantes, mas 
os 
(25)  governantes que não se importavam com o bem-estar do povo perderiam o "mandato do céu" e 
poderiam ser justamente 
derrubados. Confúcio nunca deu aos governantes uma licença para a opressão. 
 
Ao participar do "li" (que é frequentemente traduzido como "ritual", mas na verdade significa algo como 
"comportamento apropriado"), os humanos provaram ser civilizados, independentemente de sua origem, e 
podiam aspirar a 
se tornar "junzi" ("pessoas de integridade") ou mesmo "sheng" ("sábios"). Para isso, a educação era 
fundamental. 
 
(30) O pensamento confucionista mudou imensamente com o tempo. O próprio Confúcio provavelmente 
não teria 
reconhecido a maneira como suas ideias foram adaptadas por governantes posteriores. Apesar da ênfase 
na ética e na 
harmonia como a melhor maneira de governar um país, os governantes chineses também garantiram o 
monopólio do uso da 
força. Confúcio desaprovava a busca do lucro como um fim em si, mas da dinastia Song (960 d.C. a 1279 
d.C.) em diante, a 
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China viveu uma revolução comercial, e no final do período imperial (1368 d.C. a 1912 d.C.) até a ideologia 
oficial rendeu-se 
(35)  à lógica do lucro. 
 
O confucionismo não foi um conjunto monolítico de ideias por mais de 2.500 anos. No entanto, seus 
princípios 
básicos sustentaram o que significava ser chinês até meados do século 19. A chegada de influências 
ocidentais, na forma de 
comerciantes de ópio e missionários, deu uma sacudida indesejada ao velho mundo do pensamento 
confucionista. O 
pensamento moderno deixou sequelas profundas. O impacto do nacionalismo e do comunismo, e seu 
amor inerente pela 
(40)  novidade e pelo progresso, em vez da reverência por uma era de ouro do passado, destruíram muitas 
das certezas do antigo 
mundo confucionista. 
 
No entanto, essas ideias não desapareceram completamente. Na China contemporânea, o governo, que 
não está 
mais tão ligado à ideologia de Mao Tse-tung, está buscando a tradição chinesa para encontrar um núcleo 
moral para o século 
21. O "professor número um", Confúcio, está novamente nos programas escolares. Os valores de ordem, 
hierarquia e 
(45)   obrigação mútua permanecem tão atraentes no século 21 quanto no século 5 a.C. 
 
(Rana Mitter. Revista BBC History. 
31/12/2018, com adaptações)  
 
Assinale a alternativa em que o termo indicado não exerça função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4). 

A. Han (linha 10)  

B. um sistema ético de comportamento e governo (linhas 10 e 11) 

C. ("sábios") (linha 29) 

D. Confúcio (linha 30) 

E. Confúcio (linha 44) 

 

 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62083431
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QUESTÃO 48 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 
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é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

Ainda sobre o trecho “Uma outra razão para utilizarmos a Linguística na escola é o fato de que ela permite 

a inclusão de todos os falares (e, portanto, de todos os falantes), não apenas de variedades diferentes do 

português, variedades que são estigmatizadas socialmente” (linhas 13 a 15), pode-se afirmar que um (uma) 

dos (das) linguistas (as) autores (as) que mais segue a linha da sociolinguística como fundamental para o 

ensino de língua na escola e que tem, inclusive, obras sobre o assunto é 

A. Ingedore Villaça Koch. 

B. Carlos Henrique da Rocha Lima. 

C. Stella Maris Bortoni-Ricardo. 

D. Napoleão Mendes de Almeida. 

E. Sérgio Nogueira. 

 

 

 

QUESTÃO 49 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220200616


73 
 

  

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de gradação. 

A. “Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna” (linhas 11 e 12)  

B. “Que nada! As cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua 

chuvarada.” (linhas 42 a 44)  

C. “Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono, e o resto.” (linhas 9 e 10)  
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D. “Eu lhe dizia em vão - pois que Maria quanto mais eu rogava, mais chovia.” (linhas 17 e 18)  

E. “Choveu tanto Maria em minha casa que a correnteza forte criou asa” (linhas 27 e 28) 

 

 

 

QUESTÃO 50 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Tesoureiro (CM Natividade/RJ) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Música para todos 

Após tantos anos ouvindo, apreciando e lendo sobre música, cheguei à conclusão de que a música clássica 

é a suprema arte do gênero humano. 

Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura, escultura, e independentemente de qualquer 

época, estilo ou escola, ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo. Ao contrário de outros 

gêneros musicais, a suavidade dos clássicos, permite a leitura, o trabalho, o passeio. Na companhia de tão 

maravilhoso som, é possível arrumar a casa, cuidar dos filhos e, sobretudo, desenvolver as mais nobres das 

atividades: pensar, meditar e contemplar. É muito difícil, ou quase impossível, fazer tantas atividades sob 

os acordes de um samba, de um jazz ou de um rock. A música clássica é o caminho mais curto para o 

firmamento. 

O genial Mário Henrique Simonsen (1935-1997) disse que a tecnologia permite ao ouvinte, mesmo àquele 

não necessariamente versado em leitura musical da ópera ou apenas da música erudita, ter a perfeita 

compreensão da obra. 

“O perigo, aí, é se apaixonar e querer ouvi-la todo dia, ou quase. A paixão pela música, de fato, cria uma 

forma de dependência psicológica. Só que essa dependência leva à felicidade, e não à autodestruição.” 

Como de hábito, sábias palavras de Simonsen. 

Aprecio a generosidade da música. Ela se dá ao pobre, ao rico, ao culto ou ao iletrado. É universalmente 

acessível. Só é necessária alguma sensibilidade, e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais 

pensaram existir, dentro e fora de si mesmos. 

Como explicou Simonsen, não é necessário ser um conhecedor ou um especialista em iniciação à música. 

Bastam a delicadeza e a capacidade de se apreciar tons suaves e melódicos. 

As mais elementares músicas clássicas vão brincar com seu coração. Mozart dizia a respeito de Haydn: “Ele 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/220263567
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sozinho tem o segredo de me fazer sorrir e tocar no fundo a minha alma”. 

Os clássicos nos ensinam: é um lindo aprendizado, desde os instrumentos que compõem uma orquestra, os 

compositores, suas vidas, suas obras, as épocas, os locais e as circunstâncias que viveram. Sem falar dos 

maestros, dos músicos e dos cantores. Que homens! Que gênios! 

Após se acostumar com a sonoridade, com a melodia, com a harmonia dos instrumentos, surge algo de 

uma beleza extraordinária. A voz humana. Seja ela masculina, seja ela feminina, alta ou baixa, grave ou 

aguda, superará qualquer instrumento musical. É fato que existe uma presença masculina maior entre os 

compositores, músicos e maestros, embora na voz as mulheres sejam insuperáveis. 

Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi a escola holandesa de pintura clássica. Os 

tempos são outros, e há espaço para a convivência, não de dezenas, mas de centenas de gêneros musicais 

diferentes, alguns de gosto duvidoso. Por isso, afirmo que não se faz, nem se fará, mais música clássica; 

mas é compreensível diante dos novos tempos, da velocidade da vida e dos valores atuais. Ainda que não 

consigamos a produção de um século XVII ou XVIII ou XIX, resta-nos um consolo: os compositores do 

passado fizeram um imenso repertório. Temos um enorme acervo de clássicos para serem ouvidos por 

toda a vida. Vale a pena ficar dependente, como propôs Simonsen, de uma arte que leva à felicidade 

suprema. 

(Nelson Tanure, empresário, foi vice-presidente da Fundação Orquestra Sinfônica do Brasil –OSB – Jornal 

do Brasil – 10 de janeiro de 2015.) 

Há evidente equívoco na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado em: 

A. “… ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo.” (2º§) – a música clássica 

B. “Só que essa dependencia leva à felicidade, e não à autodestruição.” (4º§) – paixão pela música. 

C. “... e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir...” (5º§) – mundo 

maravilhoso. 

D. “sabemos que a produção dos clássicos é finita assim como o foi a escola holandesa de pintura 

clássica.” (10º§) – produção dos clássicos. 

 

 

 

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

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1383311884
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GABARITO PARA PREENCHER 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11  36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  
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21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1 – 14% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas | Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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De acordo com o texto, numa relação lógica entre Sudão, Colômbia e Uganda, é correto afirmar que a 

agricultura sustentável está para: 

A. conhecimento tradicional. 

B. conhecimento indígena. 

C. soluções para a seca. 

D. povo Emberá-Chami. 

E. pesquisador Acholi.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. soluções para a seca. 

 

A questão exige conhecimento sobre interpretação de texto. 
 
Lembre-se: interpretar é se ater TÃO SOMENTE ao que consta no texto, nem mais, nem menos, mas 
estritamente as palavras e ao contexto que o texto em si quer nos apresentar. 
 
Conforme o texto, numa relação lógica entre Sudão, Colômbia e Uganda, podemos afirmar que a 
agricultura sustentável está para soluções para a seca. 
 
Vejamos alguns trechos do texto que deixam esse entendimento ainda mais nítido: 
 
"Seja para abordar os desafios da mudança climática ou o racismo, a sustentabilidade ambiental ou a 
violência de gênero, a seca ou patrimônios culturais ameaçados, os pesquisadores questionam como o 
conhecimento indígena pode ser ativado de forma efetiva como um recurso para desenvolvimento no 
futuro. 
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Pesquisadores do Sudão mostram como o conhecimento tradicional núbio pode informar decisões 
sobre agricultura sustentável. Uma pesquisadora do povo Emberá-Chami demonstra a importância do 
conhecimento indígena para a resolução de questões de deslocamento forçado na Colômbia ao lado de um 
pesquisador Acholi, que examina soluções para a seca em Uganda. 
  
Grandes questões. Respostas indígenas. Apesar de todos os impactos positivos dessas colaborações para 
pesquisas até agora, sabemos que o Brasil enfrenta questões urgentes relacionadas à sua herança indígena 
e seu futuro. Esse seminário é uma chance para que o povo Kuikuro peça aos colegas indígenas que reflitam 
juntos sobre como a pesquisa acadêmica pode proteger, preservar e promover o desenvolvimento 
sustentável para os povos indígenas do Brasil." 

 

QUESTÃO 2 – 19% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 

I. A palavra nuvem está sendo empregada em sentido conotativo. 

II. O pressuposto para o entendimento da tirinha é o conhecimento de que o Grilo Falante é personagem 

da história de Pinóquio. 
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III. A inferência comparativa entre as duas nuvens se comprova pela imagem e pelo texto do segundo 

quadrinho. 

Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

¶ I. A palavra nuvem está sendo empregada em sentido conotativo.  INCORRETA 

Um dos sentidos denotativos de nuvem é uma grande quantidade de coisas, geralmente em movimento. 
Logo, em "nuvem de gafanhotos" e "nuvem de grilos falantes", o sentido de "nuvens" é denotativo. 
 

¶ II. O pressuposto para o entendimento da tirinha é o conhecimento de que o Grilo Falante é 
personagem da história de Pinóquio.   CORRETA 

Sem conhecer o personagem Grilo Falante, que assume o papel da consciência de Pinóquio, não se pode 
entender o porquê dos grilos, no quadrinho, estarem dando ordens a ele. 
 

¶ III. A inferência comparativa entre as duas nuvens se comprova pela imagem e pelo texto do 
segundo quadrinho.   CORRETA 

No segundo quadrinho, a imagem mostra uma nuvem formada por grilos falantes que, além de 
perseguirem Pinóquio, ficam dizendo a ele o que deve fazer. Isso se mostra pior que uma nuvem de 
gafanhotos, que podem perseguir alguém, mas sem proferir ordens. 
 
 
Portanto, somente as afirmativas II e III estão corretas. 
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QUESTÃO 3 – 20% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

          

A relação entre o TEXTO 1 e o TEXTO 2 estabelece-se por meio de 

A. intertextualidade. 

B. interdiscursividade. 

C. referenciação. 

D. contextualização. 

E. ironia. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

B. interdiscursividade. 
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Associar uma ideia lida em um texto com outra ouvida, ou mesmo lida, de outro texto é comum 
na comunicação humana. 
 
Esse comportamento estabelece alguns tipos de relação entre os textos e essas movimentações são 
denominadas: 
 
• Interdiscursividade: quando dois textos têm o mesmo assunto, um é citado no outro, mas trabalhados 
de formas diferentes, gêneros textuais diferentes. 
 
• Intertextualidade: quando se produz um texto baseado em outro existente, independente do gênero 
textual. 
 
Nota-se que nos textos o tema “lixo” está numa relação de interdiscursividade entre os dois textos 
apresentados, fazendo a alternativa B a correta. 
 
Os demais termos das alternativas têm os seguintes conceitos: 
 
• Referenciação está ligada à coesão textual quando os termos serão retomados em outro momento de 
diferentes formas. 
 
• Contextualização é o todo o conjunto de informações ligadas para que se faça sentido no texto. 
 
• Ironia é uma figura de linguagem que dá às palavras um significado diferente com certa dose humor. 
 

QUESTÃO 4 – 21% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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“Ninguém se esqueceu da enxurrada de tuítes enraivecidos trocados há apenas um ano por Trump e o 

presidente norte coreano – ‘fogo e fúria’, o ‘grande botão’ nuclear etc.” (linhas 21 a 24) 

A respeito do período acima, analise as seguintes afirmativas: 

I. O SE se classifica como pronome reflexivo. 

II. A retirada do SE do período não provoca alteração de sentido nem constitui inadequação à norma culta. 

III. A posição do SE no período poderia ser enclítica, sem constituir violação à norma culta da língua. 

Assinale: 

A. se somente a afirmativa I estiver correta. 

B. se somente a afirmativa II estiver correta. 

C. se somente a afirmativa III estiver correta. 

D. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

A questão exigiu conhecimento acerca do uso da partícula "SE". 
 
De forma bem sucinta, temos a partícula "SE" como: 
 
Partícula apassivadora (VTD, VTDI)  

¶ Vendem (VTD)-se (PA) jornais (OD).  
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Para entendermos o que é a partícula apassivadora, faz-se necessário entendermos as VOZES VERBAIS. 
 
Vozes verbais 
 
Voz Ativa 

¶ Eles fizeram o teste - Voz ativa 
¶ (agente - ELES) - Praticam a ação. 

        
Voz Passiva Analítica 

¶ Os testes foram feitos 
¶ (teste - suj. paciente) - Sofrem a ação. 

 
Voz Passiva Sintética 

¶ Fizeram-se os testes  
¶ (se - partícula apassivadora) 

 
Somente os Verbos Transitivos Direto e os Verbos Transitivos Direto e Indireto vão para a voz passiva. 
 
Dessa forma, podemos entender que a partícula apassivadora é resultado da mudança da voz verbal para a 
voz passiva sintética ou pronominal e que sempre estará acompanhada de um VTD ou de um VTDI. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Índice de indeterminação do sujeito (VTI, VI, VL) - Não sei quem é o sujeito. 

¶ Precisa(VTI)-se (IIS) de funcionários (OI) 

 
É a construção que se dá com verbos que não apresentam complemento direto, ou seja,  Verbos 
Transitivos Indiretos, Verbos intransitivos e Verbos de ligação, resultando em um sujeito indeterminado, 
dessa forma, com essa construção não sabemos que é o sujeito da oração. 
 
Ex. 
Vive-se bem lá. 

¶ Viver - Verbo intransitivo (quem vive, vive)  
¶ se - Índice de indeterminação do sujeito 

Ex.2 
Precisa-se de encanador 
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¶ Precisar -  Verbo Transitivo Indireto ( quem precisa, precisa de) 
¶ Se - Índice de indeterminação do sujeito 

Por fim, cabe informar que quando o "se" for ÍNDICE DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO, não será possível 
a reescritura da frase na voz passiva analítica, uma vez que a mesma não possui sujeito determinado. 
 
Precisa-se de encanador/ De encanadores são precisados (resulta em uma construção errada.) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parte integrante do verbo. (VTI, VI,VL) - Sei quem é o sujeito. 

¶ O rapaz (SUJ) se (PIV) referiu (VTI) à prova (OI) 

¶ As pessoas (SUJ)  queixaram (VTI) - se (PIV) da comida servida no restaurante. 

 
Existem verbos que serão acompanhados do pronome "se" durante a sua conjugação, dessa forma, a 
partícula "se" receberá o nome de PARTE INTEGRANTE DO VERBO (PIV). 
 
Exemplos de verbos 
lembrar-se, queixar-se, admirar-se, orgulhar-se, arrepende-se, torna-se etc. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pronome reflexivo (O sujeito pratica a ação em si próprio) 

¶ O homem viu-se (A SI MESMO) no espelho. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pronome recíproco (Possui a ideia de reciprocidade, troca) 

¶ Pai e filho se (UM AO OUTRO) abraçaram 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Partícula expletiva ou de realce - Pode ser retirado sem resultar em alteração sintática ou semântica 

¶ Acabou-se a festa/ Acabou a festa 

A Partícula expletiva ou de realce é basicamente um recurso estilístico que não interferirá no contexto de 
onde for inserida. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisando os itens, temos: 
 
Trecho do texto 
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“Ninguém se esqueceu da enxurrada de tuítes enraivecidos trocados há apenas um ano por Trump e o 
presidente nortecoreano – ‘fogo e fúria’, o ‘grande botão’ nuclear etc.”  
 
 
I. O SE se classifica como pronome reflexivo. 
 
ERRADA 
 
Visto que o verbo "ESQUECER" foi utilizado com verbo transitivo indireto (quem se esquece, 
esqueceu- se "de" alguma coisa), dessa forma, o "SE" será uma parte integrante do verbo, uma vez que o 
"se" está presente na conjugação no verbo. 
 
Por possuir um sujeito, já poderíamos descartar a possibilidade do "se" ser índice de indeterminação do 
sujeito. 
 
“Ninguém se esqueceu da enxurrada.. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. A retirada do SE do período não provoca alteração de sentido nem constitui inadequação à norma 
culta. 
 
ERRADA 
 
Visto que isso somente seria possível se o "SE" fosse uma partícula expletiva ou de realce, ou seja, a sua 
retirada resultaria em desconformidade. 
 
o "SE" é uma parte integrante do verbo, como explicado no item I. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. A posição do SE no período poderia ser enclítica, sem constituir violação à norma culta da língua. 
 
ERRADA 
 
O pronome "NINGUÉM" atrai o "SE", uma vez que inicia uma oração de cunho negativo, sendo assim, 
obrigatório o uso da próclise nesse caso. 
  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conforme o exposto, nenhuma afirmativa está correta, então GABARITO D. 
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QUESTÃO 5 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 
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é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

 É possível afirmar que o texto das autoras refere-se à chamada “língua natural”. Tal língua é - 

predominantemente - escopo do estudo 

A. da sociolinguística. 

B. da gramática prescritiva. 

C. do gerativismo linguístico. 

D. do estruturalismo linguístico. 

E. da ética linguística. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A língua natural citada no texto se refere ao que os autores Chomsky, Carey, O'Neil, entre outros 
estudaram e realizaram através de experiências didáticas que mostraram que a reflexão sobre 
essa língua natural auxilia no ensino de ciências e matemática e desenvolve capacidades 
de leitura e escrita. 
 
Sendo assim, essa língua natural seria alvo do estudo de algo que está em uma das alternativas da 
questão. 

A. da sociolinguística. 

ERRADO 

A sociolinguística estuda o comportamento linguístico existente dentro de um grupo e analisa essas falas. 
 
A língua natural citada no texto não têm como foco a análise e registros, portanto 
a alternativa é incorreta. 

B. da gramática prescritiva. 

ERRADO  

A língua natural seria a possibilidade da criação de novas gramáticas, segundo o que 
as autoras afirmam no texto. 
 
Sendo assim, a alternativa é incorreta porque a gramática prescritiva é aquela das normas e regras 
existentes sobre uma língua qualquer. 

C. do gerativismo linguístico. 

CERTO 
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Ligada à ideia de não gerar regras, o gerativismo linguístico seria a forma de aceitar o que se cria sem 
tanto se apegar às regras, o criar novas gramáticas citadas como forma de trabalho do professor de 
linguística e língua portuguesa com os alunos. 
 
Alternativa está correta porque esse termo é que trabalharia com a língua natural que 
é objeto de estudo das autoras. 

D. do estruturalismo linguístico. 

ERRADO 

O termo estruturalismo linguístico está ligado à estrutura ou formação básica essencial a uma língua 
existente qualquer. 
 
A língua natural citada no seria usada para a criação de novas gramáticas, portanto 
a alternativa é incorreta. 

E. da ética linguística. 

ERRADO 

Se a proposta das autoras, segundo o texto, é o trabalho com uma língua natural, 
que permite uma reflexão que auxilia outros estudos, então não é algo existente formalmente ainda para 
ser considerado uma ética ou um objeto de estudo dela. 
 
Dessa forma, a alternativa é incorreta. 

 

QUESTÃO 6 – 22% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 

I. A fala do segundo quadro mantém relação semântica direta com a fala do primeiro, mas não sintática. 

II. A terceira fala permite inferir que são muitas pessoas pobres de espírito no mundo. 

III. A frase do terceiro quadrinho é interjetiva. 
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Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E  

E. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
A questão exigiu a COMPREENSÃO e a INTERPRETAÇÃO do texto de uma tirinha intitulada Ovelha Negra. 
 
Quanto à COMPREENSÃO e à INTERPRETAÇÃO de textos, fazem-se necessários alguns conhecimentos 
básicos. 

¶ Compreensão de textos - Entendimento do que foi dito no texto. 
¶ Interpretação de textos - Entendimento além do texto, mas com base nele. 

 
Algumas falhas na compreensão e na interpretação de textos: 

¶ Extrapolação do texto: São feitas associações além do texto no qual ideias são acrescentadas além 
dos limites trazidos no texto. 

¶ Redução textual: A compreensão do texto se limita a uma palavra ou passagem do texto, fazendo 
com que o leitor tire conclusões com base nelas, não se atentando para outros termos do texto. 

¶ Contradição: Resultado da desatenção do leitor, que deixa de perceber relações presentes no texto 
ou simplesmente no entende a ideia trazida, ocasionando erros considerados básicos. 

Analisando os períodos, temos: 
 
I. A fala do segundo quadro mantém relação semântica direta com a fala do primeiro, mas não sintática. 
 
CORRETA 
Semanticamente, ou seja, quanto ao sentido, o segundo quadrinho se relaciona com o primeiro, uma vez 
que quando a ovelha diz que não tem a menor dúvida, é exigido um complemento acerca dessa dúvida, 
complemento esse dado no segundo quadrinho. 
 
Como não há um elo entre as orações do primeiro e do segundo quadrinho, elo esse que seria possível 
através do uso de conjunções por exemplo, dessa forma, não temos a presença de uma relação sintática. 



93 
 

 
NÃO TENHO A MENOR DÚVIDA DE QUE A MAIOR POBREZA É A DE ESPÍRITO! 
 
II. A terceira fala permite inferir que são muitas pessoas pobres de espírito no mundo. 
 
CORRETA 
A frase "O mundinho pobre o nosso" aduz a grande quantidade de pessoas que, de acordo com a ovelha, 
são pobres de espírito. 
 
III. A frase do terceiro quadrinho é interjetiva. 
 
CORRETA 
Frase interjetiva -  é a aquela que pode denotar um apelo, um desabafo, uma ordem e que normalmente 
possuem um sentido exclamativo, dessa forma, na frase "O MUNDINHO POBRE O NOSSO" fica 
evidenciado um desabafo da ovelha negra. 
  
Conforme o exposto, a alternativa E é o gabarito da questão, visto que todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 7 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Odontologia do Estado de Alagoas | Cargo: Fiscal Nível Médio (CRO 
AL) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

No título do texto A Colômbia que emociona na tragédia não é de Escobar. É de García Márquez", 

depreende-se: 
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A. Uma comparação entre histórias totalmente distintas. 

B. Uma Colômbia que apresenta duas realidades: a de García Márquez e a de Pablo Escobar depreende-

se: 

C. Uma contradição através da comparação entre a vida de Pablo Escobar e " Cem anos de solidão " de 

García Márquez. 

D. Uma consequência através da comparação da história apresentada por García Márquez em " Cem 

anos de solidão " e a história de vida de Pablo Escobar. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige conhecimento acerca da interpretação textual. 
 
Cuidado para que não haja extrapolação, redução ou inclusão de sua opinião no texto 
 
Extrapolar: Alguém pergunta se você não quer sair. Você está cansado e diz que não. Essa pessoa acha que 
você não gosta mais dela. 
 
Redução: Alguém te pede um favor. Você não consegue fazê-lo porque tinha VÁRIAS coisas por fazer 
também, mas prometeu que amanhã estaria mais livre e iria. Essa pessoa não leva em consideração TUDO 
o que você fez q fica com raiva de ti. 
 
Incluir sua opinião: Alguém está apaixonado por você, conversa com você todo dia, compra presentes, 
prepara uma surpresa. Mas você incutiu que ele não te ama. 
 
Você deve prestar atenção no que o texto fala e só a isso. 

A. Uma comparação entre histórias totalmente distintas. 

ERRADO 

O texto realiza a comparação da história de “Cem anos de solidão”, criada por García Márquez, com a 
trajetória de vida de Pablo Escobar 
 
Apesar de distintas, ambas se passam na Colômbia e em cidades montanhosas. 
 
Fragmento do texto: Só que a descrição de uma Colômbia fictícia, que mistura sofrimento e alegria, e onde 
coisas mágicas podem acontecer, combina muito mais com a realidade do que a dureza de “plata o plomo” 
que a história de Pablo Escobar pode oferecer. 

B. Uma Colômbia que apresenta duas realidades: a de García Márquez e a de Pablo Escobar depreende-

se: 

ERRADO  

Não há duas realidades na Colômbia, apenas uma. E essa realidade combina muito mais com a Colômbia 
de García Márquez do que a de Pablo Escobar. 
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Fragmento do texto: Só que a descrição de uma Colômbia fictícia, que mistura sofrimento e alegria, e onde 
coisas mágicas podem acontecer, combina muito mais com a realidade do que a dureza de “plata o plomo” 
que a história de Pablo Escobar pode oferecer.  

C. Uma contradição através da comparação entre a vida de Pablo Escobar e " Cem anos de solidão " de 

García Márquez. 

CERTO 

Há certa contradição entre a vida de Pablo Escobar e a história de "Cem anos de solidão" de Garcia 
Márquez. 
 
Na primeira, a Colômbia se faz lembrar com favelas, pobreza e violência. Na segunda, com a beleza e a 
bondade que podem se sobrepor à dor nos momentos mais difíceis. 

D. Uma consequência através da comparação da história apresentada por García Márquez em " Cem 

anos de solidão " e a história de vida de Pablo Escobar. 

ERRADO 

Não há o que se falar de consequência, mas sim da comparação entre a história apresentada García 
Márquez em "Cem anos de solidão " e a trajetória de vida de Pablo Escobar. 
 
Nessa alternativa, podemos observar que há extrapolação do texto. 
 

QUESTÃO 8 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 

é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

A passagem “A língua que o aluno traz para a escola.” (linha 31) reflete uma ideia de gramática por meio de 

descrição do fenômeno natural de aquisição gramatical, o que se denomina de gramática descritiva ou de 

linguística descritiva. Um dos principais pesquisadores brasileiros sobre neste assunto, tendo-se como base 

a gramática escrita por ele (ela), é 

A. Mário Perini. 

B. Evanildo Bechara. 

C. Ingedore Villaça Koch. 

D. Carlos Henrique da Rocha Lima. 

E. Alfredo Bosi. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
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A questão exige conhecimento sobre os principais estudiosos das áreas de língua portuguesa e literatura 
do Brasil. 
Esses estudiosos tomam como ponto de partida diferentes objetos de estudo que vão desde a produção 
literária, até a gramática normativa, passando pelos usos que os brasileiros fazem da língua e a forma como 
se constroem as relações de sentido nos textos. 

A. Mário Perini. 

CERTO 
O professor Mário Alberto Perini se dedica aos estudos do português brasileiro falado. Valoriza a 
expressão diária realizada pelos brasileiros, tanto de forma escrita como de forma oral.  
 
Publicou vários livros, dentre eles, “Gramática do português brasileiro”, “Gramática descritiva do 
português” e “Para uma nova gramática do português”.  
 
Os títulos demonstram sua preocupação com a descrição dos usos cotidianos que as pessoas fazem da 
língua e não propriamente com questões relacionadas à gramática normativa.   

B. Evanildo Bechara. 

ERRADO 

O professor Evanildo Bechara é filólogo, gramático e dedica seus estudos à gramática normativa, ou seja, 
à norma-padrão que regula as regras da língua escrita. 
 
Pode-se reconhecer sua área de estudo por meio de suas publicações: “Moderna gramática portuguesa”, 
“O que muda com o novo acordo ortográfico” e “Lições de português pela análise sintática”.  

C. Ingedore Villaça Koch. 

ERRADO 

A professora Ingedore Villaça Koch dedicou-se a estudar as relações que se estabelecem no texto e no 
discurso, nas áreas de linguística textual, cognição e linguística aplicada. 
 
Dentre suas obras destacam-se: “A coesão textual”, “A coerência textual” e “Desvendando os segredos do 
texto”. 

D. Carlos Henrique da Rocha Lima. 

ERRADO 

O professor Carlos Henrique da Rocha Lima era uma gramático e filólogo que se dedicou aos estudos 
da gramática normativa, ou seja, a norma-padrão que regula as regras da língua escrita. 
 
Pode-se reconhecer sua área de estudo por meio de sua obra: “Gramática normativa da língua 
portuguesa”.  

E. Alfredo Bosi. 

ERRADO 
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O professor Alfredo Bosi atua como historiador da literatura brasileira.  
 
Dentre suas obras destacam-se: “História concisa da literatura brasileira”, “Entre a Literatura e a História” e 
“Tempo e História”. 
 

QUESTÃO 9 – 24% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 
 
“Sustentar essa ordem era acreditar na importância das relações hierárquicas.” (linhas 14 e 15) 
 
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Há duas orações subordinadas substantivas, uma subjetiva e uma objetiva indireta. 
II. O período apresenta duas orações reduzidas e nenhuma desenvolvida. 
III. A oração principal é “era”. 
 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
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C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
ATENÇÃO: 

¶ Oração principal é aquela que não tem sentido sem a oração subordinada que a complementa. 

¶ Orações subordinadas reduzidas são aquelas nas quais não há conectivo e o verbo se encontra 
numa forma nominal (gerúndio, infinitivo ou particípio). 

¶ Orações subordinadas desenvolvidas são introduzidas por um conectivo e formadas por um verbo 
no indicativo ou no subjuntivo. 

"Sustentar essa ordem era acreditar na importância das relações hierárquicas."  

¶ I. Há duas orações subordinadas substantivas, uma subjetiva e uma objetiva indireta.  INCORRETA 

"Sustentar essa ordem" funciona como sujeito da forma verbal "era", ou seja, corresponde a uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. 
 
A outra oração subordina substantiva, "acreditar na importância das relações hierárquicas", funciona 
como predicativo do sujeito, ou seja, é predicativa. 
 
Note que "na importância das relações hierárquicas", objeto indireto de "acreditar", é parte dessa oração 
predicativa. 

¶ II. O período apresenta duas orações reduzidas e nenhuma desenvolvida.   CORRETA 

Note que as duas orações subordinadas não são introduzidas por conectivo e apresentam o verbo no 
infinitivo ("sustentar" e "acreditar"). 

¶ III. A oração principal é “era”.   CORRETA 

Note que essa oração, para ter sentido, precisa ser complementada pelas duas outras, subordinadas a ela. 
 
Portanto, somente as afirmativas II e III estão corretas. 
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QUESTÃO 10 – 26% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Assistente em 
Administração (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  
 

O termo “cadáver”, segundo a Nova Ortografia da Língua Portuguesa, é acentuado graficamente pelo 
mesmo motivo linguístico que  

A. jóia. 

B. vôo. 

C. destróier. 

D. catéter. 

E. pára. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. destróier. 

A questão envolve conhecimentos sobre acentuação gráfica. 
 
Pessoal, a palavra "cadáver" é acentuada por ser paroxítona terminada em "-r". Dentre as demais 
palavras, a única que é acentuada pela mesma regra é "destróier" (des-trói-er). 
 
Lembrem-se de que não mais acentuamos os ditongos "éu", "éi" e "ói" quando vierem na posição 
paroxítona (quando a penúltima sílaba for tônica). Entretanto, "destróier", assim como "Méier", terminam 
em "-r", enquadrando-se na regra geral: as paroxítonas terminadas em "-r" são acentuadas. 
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> Joia (joi-a): não mais acentuamos os ditongos das paroxítonas. Outros exemplos: ideia, colmeia, heroico, 
assembleia... 
 
> Voo (vo-o): não mais acentuamos os hiatos com vogais repetidas: voo, creem, deem, leem, enjoo, xiita 
(salvo os proparoxítonos, como iídiche, necessariíssimo). 
 
> Cateter (ca-te-ter): gente, cateter é uma oxítona e, por terminar em "-r", não é acentuada! Muitas vezes 
ouvimos por aí como se fosse uma paroxítona e, na hora da prova, acabamos confundindo as 
regras. Cuidado! 
 
> Para (pa-ra): não mais acentuamos o verbo "para" para diferenciar da preposição "para". 
 
Não há mais os acentos diferenciais das palavras: 
 
Pára (verbo) / para (preposição) 
Péla (verbo) / pela (preposição) 
Pêlo (substantivo) / pelo (preposição) 
Pólo (substantivo) / polo (preposição arcaica) 
Pêra (fruta) / pera (preposição arcaica) 
 
Entretanto, mantiveram-se os acentos: 
 
- Dos verbos ter, vir e seus derivados (manter, deter, entreter, advir), quando na 3ª pessoa do plural: 
Eles têm/vêm/detêm/intervêm/advêm. 
 
Não se esqueçam de que os verbos derivados também são acentuados na 3ª pessoa do singular (acento 
agudo), mas por serem oxítonos terminadas em "em": 
 
Ele tem / Eles têm 
Ele vem / Eles vêm 
Ela detém / Elas detêm 
Ela advém / Elas advêm 
 
- Pôde: passado do verbo "poder" 
- Pode: presente do indicativo de "poder" 
 
- Pôr: verbo 
- Por: preposição 
 
- Fôrma ou forma: onde se põe a massa do bolo (o acento é facultativo; pronuncia-se com "o" fechado) 
- Forma: verbo (pronuncia-se com "o" aberto) 
 
Portanto, nosso gabarito é a alternativa C. 
 
----- 
 
→ Vamos revisar as regras de acentuação? 
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1. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em a(s), e(s), o(s) e os ditongos abertos tônicos éi(s), 
éu(s) e ói(s). 
 
Ex: má, pé, trás, só, pôs, véu, méis, dói... 
 
2. São acentuadas as oxítonas terminadas em: 
 
a(s) - so.fá / ma.ra.já / ca.já 
e(s) - vo.cê / ja.ca.ré / pu.rê 
o(s) - do.mi.nó / ci.pó / a.vós 
em (ens) - tam.bém / pa.ra.béns / man.tém 
 
éu(s) - cha.péu / tro.féu / mau.so.léu 
éi(s) - pa.péis / a.néis 
ói(s) - he.rói / cor.rói / des.trói 
 
3. São as acentuadas as paroxítonas terminadas em: 
 
L - fá.cil / fós.sil / têx.til 
N - pó.len / hí.fen / é.den 
R - ím.par / ca.dá.ver / ca.rá.ter 
PS - bí.ceps / fór.ceps 
X - tó.rax / cór.tex / fê.nix 
US - ví.rus / hú.mus / bô.nus 
I(S) - jú.ri / lá.pis / tê.nis / í.ris 
ON (ONS) - pró.ton / nêu.trons / í.ons 
UM (UNS) - ál.buns / fó.rum 
Ã(S), ÃO(S) - ór.fã / ór.gão / só.tão 
Ditongo - sé.rie / his.tó.ria / mé.dio 
 
Dica: como são muitas terminações, é mais fácil decorar o seguinte: acentuam-se todas as paroxítonas não 
terminadas em a(s), e(s), o(s), em (ens), que é o oposto da regra das oxítonas. 
 
4. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
Lâm-pa-da / mú-si-ca / sá-ba-do / gra-má-ti-ca 
 
5. Regra do hiato: acentuamos o I e U tônicos, em hiato com vogal anterior, sozinho ou seguido de "s". 
 
A-ça-í / fa-ís-ca / sa-ú-de 
 
Exceções: 
 
- Não se acentua hiato seguido de NH: 
 
Ra-i-nha / mo-i-nho 
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- Se o I ou U tônico vier após um ditongo decrescente em uma paroxítona, não será acentuado: 
 
Fei-u-ra / bai-u-ca / bo-cai-u-va 
 
- Não se acentuam os hiatos EEM e OO: 
 
Ve-em / des-cre-em / re-le-em / vo-o 
 
- Não se acentuam os hiatos I-I e U-U, salvo os proparoxítonos: 
 
Xi-i-ta / va-di-i-ce / su-cu-u-ba 
I-í-di-che / ne-ces-sa-ri-í-si-mo 
 

QUESTÃO 11 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Assinale a alternativa que indique corretamente a relação semântica entre as falas do terceiro quadro, 

observando adequada correlação entre os tempos verbais. 

A. Não obstante a lógica está errada, elas dançarão do mesmo jeito. 

B. Embora elas venham a dançar do mesmo jeito, a lógica estará errada. 

C. Porquanto a lógica estivesse errada, elas dançariam do mesmo jeito. 

D. Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito. 

E. Conquanto elas viessem a dançar do mesmo jeito, a lógica estaria errada. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito. 
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Precisamos reescrever as falas do terceiro quadro, preservando o sentido e a adequada correlação entre os 
tempos verbais. 
 
Algumas formas de reescrever frases mantendo seu sentido são: 

¶ utilizar sinônimos para substituir algumas palavras; 

¶ inverter a ordem de termos sem modificar as relações entre eles; 

¶ substituir palavras por utras de classe gramatical diferente, mas que expressam a mesma ideia. 

 
— Essa lógica está errada! 
— É, mas vamos dançar do mesmo jeito! 
 
Uma das formas de reproduzir a relação semântica entre essas falas está em: 
 
"Embora a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito." 
 
Algumas das expressões que podem substituir o termo "embora", mantendo-se o mesmo sentido, 
são: "apesar de", "ainda que", "mesmo que", "posto que", "mesmo que". 
 
Analisando as alternativas, vemos que a única que mantém a adequada correlação entre os tempos 
verbais é: 
 
"Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito." 
 
Portanto, a relação semântica entre as falas do terceiro quadro, observando adequada correlação entre os 
tempos verbais é expressa em: "Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo jeito." 
 

QUESTÃO 12 – 27% DE ACERTOS  

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte | Cargo: Analista Legislativo – 
Área Analista Legislativo (AL RN) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O sinal da crase está corretamente empregado em: 

A. Chegando à cidade de seus avós, iriam dirigir-se a casa da família. A tarde fariam um passeio pela 

cidade e voltariam a casa à noitinha 

B. O avião chegou a Roma às 6h00, mas os passageiros só desceram a terra às 6h30min. Alguns 

continuariam a viagem, pois iriam visitar à terra de seus antepassados 

C. Deviam embarcar às 21h00, mas estavam atrasados por causa de um congestionamento que começara 
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a 900 m do desembarque. Assim, chegados à distância de 100 m desse local, seguiram a pé para não 

perderem a viagem. 

D. Uma carta dirigida à Sua Excelência, o juiz da comarca, foi entregue à secretária, pois havia vários 

lugares a conhecer e pessoas à visitar. 

E. Terminada a viagem, todos chegariam à casa satisfeitos, após terem ido às compras para presentear 

seus familiares que os aguardavam à distância, em seus países. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. Deviam embarcar às 21h00, mas estavam atrasados por causa de um congestionamento que começara 

a 900 m do desembarque. Assim, chegados à distância de 100 m desse local, seguiram a pé para não 

perderem a viagem. 

 

Vejamos: 

1. Chegando à cidade de seus avós, iriam dirigir-se a casa da família. A tarde fariam um passeio pela 
cidade e voltariam a casa à noitinha. [deveria haver crase]  

2. O avião chegou a Roma às 6h00, mas os passageiros só desceram a terra às 6h30min. Alguns 
continuariam a viagem, pois iriam visitar à terra de seus antepassados. [deveria não haver crase]  

3. Uma carta dirigida à Sua Excelência, o juiz da comarca, foi entregue à secretária, pois havia vários 
lugares a conhecer e pessoas à visitar. [deveria não haver crase]  

4. Terminada a viagem, todos chegariam à casa satisfeitos, após terem ido às compras para presentear 
seus familiares que os aguardavam à distância, em seus países. [deveria não haver crase]  

Como se nota, nenhuma das frases acima está correta quanto ao uso da crase.  
 
Por outro lado, na frase "Deviam embarcar às 21h00 [...]. Assim, chegados à distância de 100 m [...]", os 
trechos indicados estão corretos, uma vez que há crase na indicação de horários e na expressão "a 
distância", quando esta estiver determinada.  
 

QUESTÃO 13 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa Libras (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Nas últimas décadas, dispositivos legais, estudiosos e pesquisadores debruçados sobre a relação específica 

entre escola, literatura e competência leitora têm orientado que  

A. se o professor não prioriza um ensino de literatura voltado às perspectivas temporal, espacial, 
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analítica e estrutural das obras literárias, dificilmente o aluno irá adquirir uma formação leitora eficiente. 

B. a formação de leitores críticos nas escolas possui implicações diversas. Mas, em se pensando 

especificamente nos textos literários, uma formação leitora mais eficiente atravessa a compreensão de 

que esses textos tanto assumem funções como podem ser esvaziados de necessidades pragmáticas. 

C. sem produção textual dos alunos refletindo sobre as escolas e os movimentos literários, a formação 

leitora dificilmente logrará êxito. 

D. como a habilidade de leitura literária está vinculada essencialmente à habilidade de criticidade, então 

qualquer proposta escolar de formação leitora que não seja antecedida por uma proposta de leitura do 

gênero jornalístico estará fadada ao fracasso. 

E. Para se ter uma formação leitora eficiente é essencial que o professor elabore para os alunos extensas 

listas de atividades baseadas em temas de redação e em obras de autores literários. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. sem produção textual dos alunos refletindo sobre as escolas e os movimentos literários, a formação 

leitora dificilmente logrará êxito. 

A papel da leitura é essencial para que o ser humano seja um cidadão consciente no 
cotidiano, contribuindo para o desenvolvimento social e intelectual, pois a prática da leituras que fazemos, 
nos fazem adquirir de um grande conhecimento sobre diferentes lugares, descobrimos um novo mundo de 
culturas e saberes. 
 
Para que o leitor venha ter um bom resultado, é necessário que o aluno faça uma reflexão sobre a 
produção de textos das escolas e movimentos literários. Por isso que é importante que os 
professores incentivem a reflexão do texto, discutam sobre os temas transversais e que explorem os 
diferentes níveis de linguagens.  
O que não haver é desprezar é a possibilidade da contribuição da reflexão linguística para 
o desenvolvimento mental do aluno. 
 

QUESTÃO 14 – 28% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Administração Geral 
(IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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A partícula “se” possui, na Língua Portuguesa, várias funções morfossintáticas e vários significados. Sobre 

tal partícula, presente neste trecho do texto "Se os direitos políticos significam participação no governo, 

uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar." (linhas 7 e 8), 

pode-se afirmar que se trata de 

A. conjunção de valor condicional. 

B. conjunção de valor causal. 

C. conjunção de valor temporal. 

D. pronome de valor condicional. 

E. pronome de valor causal. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B   

B. conjunção de valor causal. 

 

Conforme explicação no enunciado sobre a partícula “se” pode ser partícula em três tipos, pronome 
reflexivo quando está diretamente ligada ao verbo e ainda conjunção subordinativa 
integrante ou condicional, porém dependendo do contexto ainda pode ter outro valor no diz respeito 
à conjunção. 
 
A justificativa para a alternativa B ser a correta é quando o direito político é exercido, de certa forma 
esse governo já não é mais tão poderoso, onipotente, então esse direito passa a não ser tão 
importante também devido a essa redução do poder do governo. 
 
Dessa forma, entende-se que a causa da diminuição do poder do governo é o fator direito político. 
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QUESTÃO 15 – 29% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação,Ciências e Tecnologia do Amazonas | Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

 

 

A respeito das ideias do texto, assinale a afirmativa incorreta. 

A. Os pesquisadores europeus que se debruçaram sobre pesquisa indígena em vários locais do mundo 

vão se encontrar com os indígenas brasileiros. 

B. A população londrina teve possibilidade de entrar em contato com a cultura do Xingu por meio da 

colaboração dos Kuikuro. 

C. O foco do encontro será debater metodologias adequadas para tratamento das questões urgentes a 

cada etnia, por meio de pesquisas colaborativas. 

D. O evento busca discutir os melhores caminhos para as pesquisas, envolvendo a parceria entre 

pesquisadores indígenas e não indígenas. 
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E. Um dos riscos apontados pelo texto reside na possibilidade de fim das narrativas indígenas, 

naturalmente passadas de geração para geração. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. Os pesquisadores europeus que se debruçaram sobre pesquisa indígena em vários locais do mundo 

vão se encontrar com os indígenas brasileiros. 

A questão exige conhecimento sobre interpretação de texto. Devemos assinalar a alternativa INCORRETA. 
 
Na linha 2 do texto traz a expressão "pesquisadores indígenas de todo o mundo" e não apenas 
"pesquisadores europeus". Há uma nítida restrição não abarcada pelo texto. 
 
Vejamos mais claramente a passagem completa no próprio texto: 
 
"Esta semana, no Rio de Janeiro, o povo Kuikuro do Alto Xingu vai dizer HEKITE KUATSANGE EGEI ENHÜGÜ 
(Seja bem-vindo!) para pesquisadores indígenas de todo o mundo. De Papua-Nova Guiné, Kiribati, Sudão, 
Dominica, Uganda, Índia, Quênia e Colômbia, assim como das comunidades Guarani-Kaiowá, Tuxa, Baniwa 
e Tupinambá do Brasil, povos indígenas se reúnem no Museu do Índio para refletir criticamente sobre como 
métodos indígenas de pesquisa são essenciais para entender os principais problemas que o mundo enfrenta 
no século XXI. " 
 

QUESTÃO 16 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Assistente em 
Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Com base nos conceitos de tipo textual, é correto afirmar que há, no texto acima, a predominância de 

características: 

A. narrativo-argumentativas. 

B. argumentativo-injuntivas. 

C. injuntivo-argumentativas.  

D. expositivo-narrativas. 

E. descritivo-narrativas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão trata de tipologia textual e exige que apontemos quais características prevalecem no texto em 
estudo. 
 
Tipologia textual é a classificação de um texto de acordo com sua forma, estrutura e conteúdo. Podemos 
identificar hoje 4 classificações. São elas: Narração, descrição, dissertação (argumentativa e 
expositiva/explicativa) e injunção. 
 
Narração: é contada uma história que envolve personagens, narrador e acontecimentos. 
 
Descrição: o texto descritivo é conduzido para explicar como é alguma coisa, como se fosse uma fotografia 
do objeto, lugar ou pessoa descrita. 
 
Dissertação: o texto dissertativo pode ser dividido em argumentativo e expositivo.  
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Na dissertação argumentativa é apresentada uma tese que é nutrida ao longo do texto com o objetivo de 
convencer o leitor sobre determinado ponto de vista.  
 
Já na dissertação expositiva são apresentados fatos e ideias para informação do leitor, sem a intenção de 
convencê-lo. 
 
Injunção: o texto injuntivo prescreve uma ação ao leitor, indicando o que deve ser feito e como. São 
exemplos de textos injuntivos bulas de remédio, ordens, prescrições médicas, tutoriais, entre outros. 

A. narrativo-argumentativas. 

CERTO 

O texto em análise é uma crônica que é o gênero textual que aborda acontecimentos do dia a dia de uma 
forma diferenciada.  
 
Esse gênero é bastante encontrada nos meios de comunicação como revistas, jornais e rádios. A crônica 
possui o objetivo de fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão 
sobre aquele assunto. 
 
Podemos perceber, portanto, que o texto em comento possui características narrativas, uma vez que o 
narrador, o próprio autor, relata uma história do seu cotidiano, o dia em que ele reparou em uma placa 
da prefeitura localizada na lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
Além do mais, por se tratar de uma crônica, podemos identificar também características argumentativas 
no texto em comento, uma vez que o autor apresenta seu posicionamento crítico acerca do que está 
escrito na mencionada placa que, mesmo sendo escrita e visualizada por pessoas altamente capacitadas 
de várias áreas de formação, continha erro de português. 

B. argumentativo-injuntivas. 

ERRADO 

O texto em análise, de fato, possui características argumentativas, uma vez que o autor apresenta um 
ponto de vista crítico do autor acerca do que está escrito na placa da Prefeitura, estimulando no leitor uma 
reflexão. 
 
O texto, entretanto, NÃO possui características injuntivas, pois não tem o intuito de prescrever nenhuma 
ação ao leitor, muito menos indicar o que deve ser feito e como. 

C. injuntivo-argumentativas.  

ERRADO 

O texto NÃO possui características injuntivas, pois não tem o intuito de prescrever nenhuma ação ao 
leitor, muito menos indicar o que deve ser feito e como. 
 
Quanto as características argumentativas, podemos dizer que elas estão presentes, uma vez que o autor 
apresenta um ponto de vista crítico acerca do que está escrito na placa da Prefeitura, estimulando no leitor 
uma reflexão. 
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D. expositivo-narrativas. 

ERRADO 

O texto em análise NÃO possui predominância de características expositivas, pois não são apresentados 
fatos e ideias para deixar o leitor informado sobre determinado assunto, sem a intenção de convencê-lo. 
 
Na verdade, o texto pertence ao gênero textual crônica, uma vez que faz uma análise crítica de uma 
situação do cotidiano do autor, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. 
 
Podemos perceber, portanto, que o texto em comento possui características narrativas, uma vez que o 
narrador, o próprio autor, relata uma história do seu cotidiano, o dia em que ele reparou em uma placa da 
prefeitura localizada na lagoa Rodrigo de Freitas. 

E. descritivo-narrativas. 

ERRADO 

O texto em análise NÃO possui predominância de características de um texto descritivo, pois seu intuito 
principal não é descrever determinado objeto, lugar ou pessoa. 
 
Quanto as características narrativas, podemos afirmar que o texto em comento possui tais características, 
uma vez que o narrador, o próprio autor, relata uma história do seu cotidiano, o dia em que ele reparou 
em uma placa da prefeitura localizada na lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

QUESTÃO 17 – 30% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG)| Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG)| Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Em “Meu cérebro, vendido à ciência, daria para alimentar vários ratos de laboratório durante semanas”, o 

verbo conjugado no particípio está introduzindo uma oração que transmite a ideia de: 

A. Explicação.  

B. Oposição. 

C. Finalidade.  

D. Suposição. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
Questão polêmica.  
Ela destaca o termo "vendido à ciência" como o verbo conjugado no particípio que está introduzindo uma 
oração (a próxima oração!). Veja que a oração seguinte se inicia com "daria para alimentar...." 
O elaborador quer saber que sentido transmite a oração: "...daria para alimentar vários ratos de 
laboratório durante semanas." 
 
Vejamos as alternativas: 

A. Explicação.  
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ERRADO 

Caso o elaborador estivesse perguntando sobre o trecho "vendido à ciência", esse seria o 
gabarito. Porém ele quer a interpretação sobre o trecho seguinte. 

B. Oposição. 

ERRADO 

Não há ideia de oposição ou contraste. 
 
Em orações adversativas temos as conjunções: mas, porém, entretanto, contudo... 

C. Finalidade.  

ERRADO 

Não há ideia de finalidade na frase. Há ideia de suposição. 
 
Orações com ideia de finalidade usualmente utilizam os conectivos: a fim de, com objetivo de, para que... 

D. Suposição. 

CERTO 

Veja que "daria para alimentar" exprime uma possibilidade, uma suposição. 
 
É uma característica dos verbos no futuro do pretérito. Eles podem indicar incerteza ou suposição. 
 
"Haveria uma festa hoje, mas ainda não sabemos o que vai acontecer." 
 

QUESTÃO 18 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Damianópolis (GO)| Cargo: Agente de Serviços Especializados - 
Auxiliar de Almoxarifado (Pref Damianópolis/GO)| Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conflito do racismo durante a infância  

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o Brasil tem feito avanços expressivos no 

desenvolvimento da vida de suas crianças. Diminuiu os índices da mortalidade infantil, o número de 

famílias que vivem com renda inferior a um dólar; melhorou e intensificou as políticas de ensino e de 

assistência às famílias. Apesar disso, ainda não está ocorrendo para todas as crianças que vivem no País, 

principalmente quando notamos a condição de meninas e meninos indígenas e negros. Dentro de uma 

perspectiva de direitos humanos, essa igualdade é fundamental para que todos se beneficiem igualmente 

dos progressos alcançados.  

Essas crianças e adolescentes ainda vivem em contextos de desigualdades. São vítimas do racismo nas 
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escolas, nas ruas, nos hospitais ou aldeias e, às vezes, dentro de suas famílias. Deparam-se constantemente 

com situações de discriminação, de preconceito ou segregação. Uma simples palavra, um gesto ou um 

olhar menos atencioso pode gerar um sentimento de inferioridade, em que a criança tende, de forma 

inconsciente ou não, a desvalorizar e negar suas tradições, sua identidade e costumes.  

O racismo se manifesta em diferentes formas simbólicas como, por exemplo, nos valores e crenças que se 

revelam nas ações interações sociais entre pessoas de diversas faixas etárias, que marcam relações 

histórica e contextualmente situadas.  

O preconceito contra o negro, apesar de algumas vezes parecer invisível, atua e é construído e 

reconstruído no processo de aprendizagem das convenções culturais e nas formas de relacionamento 

humano desde a infância. O discurso do opressor pode ser incorporado por algumas crianças de modo 

profundo, as quais passam então a se reconhecer como “feia, preta, fedorenta, cabelo duro”, iniciando o 

processo de desvalorização de seus atributos individuais que interfere na construção da identidade da 

criança.  

(Poirier; M.P. Por uma infância sem racismo. UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância, Brasil. 

Disponível em: http://www.uff.br/psienf /preconceito2.pdf. Acesso em: 13/10/2016. Adaptado.) 

No trecho “Apesar disso, ainda não está ocorrendo para todas as crianças que vivem no País, 

principalmente quando notamos a condição de meninas e meninos indígenas e negros.” (1º§), a expressão 

“apesar disso” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por 

A. embora.  

B. ainda que.  

C. no entanto.  

D. dessa maneira. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão pede o conhecimento sobre conjunções.  
 
Nesse sentido, as CONJUNÇÕES COORDENATIVAS são: 
-- adversativa: mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Expressam oposição a algo. 
Ex: Quis sair de casa, no entanto meu pai não deixou. 
 
--conclusiva: pois (depois do verbo), logo, assim, destarte, por isso, por conseguinte. Expressam conclusão 
a algo dito anteriormente. 
Ex: Estudei muito, por isso espero tirar boa nota. 
 
--explicativa: pois (no início da oração), porquanto, que, porque. Expressam explicação de alguma coisa. 
Ex: Vá estudar, porque a prova estará difícil. 
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--aditiva: e, nem, não só... como também. Expressão adição de termos. 
Ex: Eu gosto de frutas e de beber refrigerante. 
 
--alternativa: ou, ou..ou, já...já. Expressão exclusão ou alternância de termos.  
Ex: Ou você estuda de verdade, ou não passará no concurso. 

A. embora.  

ERRADO 

 

Embora é uma conjunção adverbial concessiva. 
 
Ex: Embora esteja feliz, por dentro estou triste. 

B. ainda que.  

ERRADO 

Trata-se de uma locução adverbial concessiva. 
 
Ex: Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor nada seria. 

C. no entanto.  

CERTO 

No entanto é conjunção adversativa e tem ideia de oposição, por isso pode substituir a locução "apesar 

disso" 

D. dessa maneira. 

ERRADO 

Dessa maneira expressa conclusão, e não adversidade, oposição, ideia que expressa a locução conjuntiva 

"apesar disso". 

 

QUESTÃO 19 – 31% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação,Ciências e Tecnologia do Amazonas| Cargo: Assistente em 
Administração (IFAM)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Assinale a alternativa em que o termo apresente, no texto, função sintática idêntica à de “da assistência 

médica indígena” (linha 20 e 21). 
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A. do conhecimento indígena (linha 11) 

B. dos calendários indígenas (linha 20) 

C. por barragens hidrelétricas (linha 24) 

D. de ensino e pesquisa (linha 29) 

E. de tecnologias de realidade virtual e aumentada (linha 43) 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão cobra entendimento sobre complemento nominal. Vez que o trecho em destaque sofre a ação 
de ser municipalizado e, por isso, figura como complemento nominal. 
 
Complemento nominal na língua portuguesa é o termo integrante que COMPLETA O SENTIDO de uma 
palavra que não seja verbo: substantivo abstrato, advérbio ou adjetivo. Será o paciente, aquele que recebe, 
alvo das declarações feitas na oração pelos termos essenciais desta.  
 
Exemplo: 
 
“José tem orgulho do pai.” 
 
Orgulho é o substantivo, que precisa de complementação. Do pai, é o termo, complemento nominal que 
dá ao substantivo cujo sentido é incompleto, a função devida. 
 
Podemos comparar o complemento nominal ao objeto indireto, uma vez que ambos complementam 
termos da oração, bem como precisam de preposições para inseri-las à frase, entretanto, enquanto 
o objeto indireto se encarrega de complementar o sentido do VERBO transitivo indireto, o complemento 
nominal é que será o responsável pelas demais PALAVRAS (desde que não seja verbo). 

A. do conhecimento indígena (linha 11) 

ERRADO 

Neste caso, há uma relação de posse entre os termos, em que a importância (substantivo abstrato) 
pertence ao conhecimento dos indígenas (adjunto adnominal), ou seja, o termo “do conhecimento 
indígena” é AGENTE da ação, e, por isso, trata-se de adjunto adnominal. 
 
Adjunto adnominal é o termo acessório que, através de elementos adjetivos e artigos, CARACTERIZA ou 
DETERMINA um substantivo. Em outras palavras: há uma relação de posse entre o substantivo e o adj. 
adnominal, relação em que o adj. adnominal assume o polo ATIVO da situação, praticando uma ação sobre 
o substantivo. 
 
Exemplo: 
 
“Os alunos inteligentes permanecem na sala.” 
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Inteligente exerce função de adjunto adnominal, vez que exerce sobre o substantivo alunos uma 
caracterização. 

B. dos calendários indígenas (linha 20) 

ERRADO 

Adjunto adnominal é a função que exerce o termo “do calendário indígena”. Este mantém com o 
substantivo rituais uma relação SUBJETIVA, em que os rituais pertencem ao calendário indígena, e não vice-
versa. Dessa forma, determinando o substantivo abstrato em questão.  
 
Adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou qualifica um substantivo, seja ele abstrato ou 
concreto. 
 
Exemplo: 
 
“O Brasil de longas praias começa no nordeste.” 
 
“Longas praias” exerce função de adjunto adnominal, vez que exerce sobre o substantivo Brasil uma 
caracterização. 
 
Lembrando que, adjunto adnominal pode ser uma locução adjetiva. 

C. por barragens hidrelétricas (linha 24) 

ERRADO 

Há uma relação subjetiva na oração, em que as barragens hidrelétricas (adjunto adnominal) são 
quem bloqueiam (substantivo), logo é o adjunto adnominal quem exerce a ação sobre o substantivo 
“bloqueado” e por isso a classificação. 
 
O adjunto adnominal, termo que DETERMINA o substantivo, não pode ser confundido com complemento 
nominal, termo que COMPLETA o sentido de uma palavra (inclusive do substantivo). A diferença entre os 
institutos baseia-se na ideia de posse, de quem exerce a posse sobre quem, ou de ação, de quem a pratica 
e quem a recebe. 
 
Basicamente, complemento nominal é paciente da ação exercida pelo termo que tem seu sentido 
completo pelo complemento, enquanto o adjunto adnominal exerce a ação sobre o substantivo, havendo 
neste caso, a relação subjetiva. 

D. de ensino e pesquisa (linha 29) 

ERRADO 

O termo “de ensino e pesquisa” DETERMINA o substantivo “sistemas”, portanto, exerce função sintática 
de adjunto adnominal. 
 
Quando houver, em uma oração, termo que acompanhe o SUBSTANTIVO e o QUALIFIQUE teremos o 
acessório adjunto adnominal. Ele não existe para completar o sentido, mas determina-lo. 
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Exemplo: 
 
“Comprei um computador grande e amarelo.” 
 
Perceba que os termos grande e amarelo não completam o sentido do substantivo computador, mas o 
restringe a um grupo seleto dos grandes e amarelos computadores. 

E. de tecnologias de realidade virtual e aumentada (linha 43) 

CERTO 

O termo “de tecnologias de realidade virtual e aumentada” é SOFRE a ação de ser “usada” e, por isso, 
trata-se de complemento nominal. Além de COMPLETAR o sentido do substantivo. 
 
Perceba que o substantivo não consegue, por si só, alcançar o sentido para dar à oração função sintática, 
necessitando de um termo que o leve a chegar à função que lhe é exigida, esse termo é o complemento 
nominal, que COMPLETA o sentido da palavra. 
 
Lembre-se, a PREPOSIÇÃO é quem intermedeia a aparição do complemento nominal. 
 
Exemplo: 
 
"Esperamos ansiosos por sua volta". 
 
O termo ansiosos precisa do complemento nominal por sua volta para completar o seu sentido. 
 
Cabe observar que o complemento nominal pode aparecer como: 
 
• Substantivo: Há um enorme desejo de separação. 
 
• Numeral: A decisão judicial foi inesperada para os dois. 
 
• Pronome: O momento de lazer é aguardado por todos. 
 
• Oração ou expressão: Sua volta daquela cidade conturbada lhe faz bem. 

 

QUESTÃO 20 – 32% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano| Cargo: Administrador 
(IFBAIANO)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Com base nos conceitos de gêneros textuais, é correto afirmar que o texto é reconhecido como gênero: 

A. fábula, por fazer referência aos gatos. 

B. carta, por ser direcionado ao leitor. 

C. crônica, em razão das características típicas desse gênero. 

D. romance, em razão das características típicas desse gênero.  

E. pastiche, em razão das características típicas desse gênero. 
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. romance, em razão das características típicas desse gênero.  

Para que possamos interpretar e compreender corretamente um texto precisamos dominar a língua e para 

isso ajuda ter um dicionário consigo pois é impossível saber o conceito de todas as palavras e de enorme 

dificuldade se utilizar de interpretação sem conhecer determinados conteúdos. 

Além de não esquecer da prática da leitura podemos seguir algumas dicas para interpretarmos melhor um 

texto. 

1. Busque no dicionário a definição das palavras e as escreva com seus sinônimos do lado, depois leia 

novamente o texto com os sinônimos que você escreveu. Vais ver que isso te fará aumentar seu 

vocabulário e melhorar o entendimento do conteúdo textual. 

2. Faça resumos dos textos, primeiramente pegando um parágrafo e resumindo, um por vez, depois dois, 

depois o texto inteiro, é um ótimo exercício para atenção e memória e nem preciso dizer o quanto isso 

impacta positivamente na interpretação de texto. Investir na atenção e memória é como se seu cérebro 

fosse um computador que foi substituído por um melhor, o trabalho de interpretação a ser realizado é o 

mesmo mas será feito com muito mais rapidez e facilidade. 

3. Vá com calma, a pressa é inimiga da interpretação, leia o texto pausadamente para não precisar ler duas 

vezes, pode ser que precises realmente, mas ler entendendo o texto verdadeiramente na primeira vez 

ajuda e muito. 

PS: Quando for resumir cuidado pra não extrapolar o que o autor disse. 

 

QUESTÃO 21 – 33% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União| Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU)| Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Além das dimensões semelhantes, Barnard b também está a uma distância em relação a sua estrela que é 
considerada da mesma faixa daquela que separa o Sol da Terra. “O planeta está localizado a uma distância 
de 0,4 unidades astronômicas - 40% da distância Terra-Sol - ou 60 milhões de quilômetros de sua estrela”, 
confirma Ribas, (linhas 21 a 26) 

A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa incorreta. 

A. No trecho, há ocorrência de um caso de crase facultativa. 

B. Há um erro de concordância nominal em “0,4 unidades astronômicas”, que deveria ser “0,4 unidade 

astronômica". 

C. A conjunção coordenativa “ou”, embora classificada genericamente como alternativa, tem, no trecho, 

valor semântico de equivalência. 

D. Há seis ocorrências de artigo definido. 

E. A primeira ocorrência de “que” se classifica como pronome relativo; a segunda, como conjunção 

subordinativa comparativa. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
Oração é uma frase, ou parte de uma frase, que se organiza a partir de um verbo ou locução verbal. 
 
Período é o nome dado à frase estruturada em orações. 
 
A sintaxe estuda as relações estabelecidas entre as palavras nas orações e, entre estas, nos períodos. 
 
A morfologia estuda a estrutura, a formação, a classificação e as flexões das palavras. 
 

Cada afirmação dada refere-se a um ou mais aspectos da sintaxe ou da morfologia de elementos do trecho 

fornecido.  
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A. No trecho, há ocorrência de um caso de crase facultativa. 

ERRADO 

ATENÇÃO: 
 
A crase é facultativa antes de pronomes possessivos quando o termo que o antecede rege a preposição 
"a". Isso ocorre porque o artigo definido é opcional antes desses pronomes. 
 
No trecho "em relação a sua estrela ", o termo "relação" rege a preposição "a" e o artigo definido "a" é 
opcional antes do pronome demonstrativo "sua". 
 
Portanto, dizer que "no trecho, há ocorrência de um caso de crase facultativa" está correto. 

B. Há um erro de concordância nominal em “0,4 unidades astronômicas”, que deveria ser “0,4 unidade 

astronômica". 

ERRADO 

ATENÇÃO: 
 
- Um  numeral cardinal está flexionado no plural quando representa uma grandeza cujo valor absoluto 
é maior ou igual a dois. 
 
No trecho "0,4 unidades astronômicas", o numeral cardinal "0,4" representa uma grandeza de valor 
absoluto menor que dois. Logo, o termo caracterizado por ele deve estar no singular, concordando com o 
numeral. 
 
Portanto, dizer que 'há um erro de concordância nominal em “0,4 unidades astronômicas”, que deveria 
ser “0,4 unidade astronômica" ' está correto. 

C. A conjunção coordenativa “ou”, embora classificada genericamente como alternativa, tem, no trecho, 

valor semântico de equivalência. 

ERRADO 

ATENÇÃO: 
 
- Conjunções são palavras invariáveis que unem orações ou termos de uma oração, podendo 
ser coordenativas (quando os elementos relacionados são sintaticamente equivalentes) 
ou subordinativas (quando um dos elementos relacionados desempenha no outro alguma função 
sintática). 
 
No trecho "ou 60 milhões de quilômetros", a conjunção "ou" exprime o fato de "0,4 unidade 
astronômica" corresponder a "60 milhões de quilômetros", ou seja, é usada para mostrar 
a equivalência entre essas grandezas. 
 
Portanto, dizer que 'a conjunção coordenativa “ou”, embora classificada genericamente como 
alternativa, tem, no trecho, valor semântico de equivalência" ' está correto. 
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D. Há seis ocorrências de artigo definido. 

ERRADO 

ATENÇÃO: 
 
- Artigo definido é a palavra que acompanha o substantivo, particularizando o sentido deste. Assume as 
formas: a, as, o  e os. 
 
- Os artigos definidos podem associar-se à preposição "de", entre outras, formando as combinações: da, 
das, do e dos.  
 
Vamos destacar os artigos definidos que aparecem no trecho em questão: 
 
'Além das [1] dimensões [...] da [2] mesma faixa daquela que separa o [3] Sol da [4] Terra. “O [5] planeta 
[...] da [6] distância Terra-Sol' 
 
Portanto, dizer que 'há seis ocorrências de artigo definido' está correto. 

E. A primeira ocorrência de “que” se classifica como pronome relativo; a segunda, como conjunção 

subordinativa comparativa. 

CERTO 

ATENÇÃO: 
 
- Pronomes são palavras que representam ou se referem a seres, podendo substituir ou acompanhar 
substantivos. 
 
- Pronomes relativos se referem a um termo anterior, chamado antecedente, projetando-o na oração 
seguinte. 
 
- Conjunções são palavras invariáveis que unem orações ou termos de uma oração, podendo 
ser coordenativas (quando os elementos relacionados são sintaticamente equivalentes) 
ou subordinativas (quando um dos elementos relacionados desempenha no outro alguma função 
sintática). 
 
No trecho 
 
'Além das dimensões semelhantes, Barnard b também está a uma distância em relação a sua estrela que é 
considerada da mesma faixa daquela que separa o Sol da Terra', 
 
o primeiro "que" refere-se ao antecedente "distância", projetando-o na oração seguinte; funciona, no 
lugar dele, como sujeito de "é considerada". 
 
Já o segundo, refere-se ao antecedente "aquela faixa" (subentendendo "daquela" como "daquela faixa"), 
desempenhando, em seu lugar, a função de sujeito de "separa". 
 
Logo, ambas ocorrências de "que" são classificadas como pronome relativo. 
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Portanto, dizer que 'a primeira ocorrência de “que” se classifica como pronome relativo; a segunda, 
como conjunção subordinativa comparativa' está incorreto. 
 

QUESTÃO 22 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG)| Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG)| Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Sobre o uso do vocábulo “nobre” pelos colegas partidários, pode-se inferir que: 

A. O adjetivo “nobre” não caracteriza, de verdade, as atitudes reais do candidato.  

B. O substantivo “nobre” foi usado em tom irônico pelos colegas.  

C. O substantivo “nobre” representa a formalidade com a qual os políticos se tratam.  

D. O adjetivo “nobre” foi empregado no sentido denotativo. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A charge é um recurso muito utilizado para tratar de um tema em tom crítico. 
 
É importante ficar atento não apenas ao texto, mas também a imagem. Muitas vezes a imagem 
traz informações importantes para compreensão do que o autor quer informar. 
 
O adjetivo nobre está sendo usado de forma irônica para retratar os políticos. 
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A ironia fica mais explícita ao ver o nariz crescido dos políticos sinalizando muitas mentiras contadas. 

A. O adjetivo “nobre” não caracteriza, de verdade, as atitudes reais do candidato.  

CERTO 

O adjetivo trata com ironia os políticos em razão das constantes mentiras antes das eleições. 
 
Não é utilizado em seu sentido verdadeiro. 

B. O substantivo “nobre” foi usado em tom irônico pelos colegas.  

ERRADO 

Nobre é adjetivo, não substantivo. 
 
Nobre está caracterizando de forma irônica a palavra "colega". 

C. O substantivo “nobre” representa a formalidade com a qual os políticos se tratam.  

ERRADO 

Nobre é adjetivo, não substantivo. 
 
Nobre está caracterizando de forma irônica a palavra "colega". 

D. O adjetivo “nobre” foi empregado no sentido denotativo. 

ERRADO 

Nobre é adjetivo, mas está sendo empregada no sentido conotativo. 
 
Sentido denotativo: verdadeiro 
Sentido conotativo: figurado 
 
Sugestão para não confundir:  
 
O sentindo DEnotativo é o sentido DE verdade. 

 

QUESTÃO 23 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)| Cargo: Professor com Licenciatura em 
Pedagogia (Pref Tenente Ananias/RN)| Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Da repressão à ética: o que está por detrás dos saques no Espírito Santo 
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Há pouco mais de uma semana, policiais militares que reivindicam melhores salários se amotinaram no 
Espírito Santo, gerando um caos generalizado no estado. A convulsão social provocou a escalada da 
violência, que resultou em mais de 120 mortes e em uma onda de saques. Para analistas entrevistados pela 
Gazeta do Povo, apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator, por si só, não dá 
conta de explicar o fenômeno: os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto. 
Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques o fez 
por “senso de oportunidade”, ou seja, por sentir que elas não seriam punidas, por causa da falta de 
policiamento. Boa parte delas pertence à classe média e, portanto, nem sequer “precisaria” dos bens que 
estava furtando. 
“Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais, que cometem os 
crimes pela facilidade que encontram, o que configura uma situação muito grave”, avalia o sociólogo Luís 
Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC-Minas. 
“A prevenção policial corresponde a 80% da segurança que o Estado pode exercer. Ter o policial nas ruas é 
essencial à manutenção da segurança e o Espírito Santo compra isso”, afirma o ex comandante da Polícia 
Militar (PM) de São Paulo, coronel Rui César Melo. 
 
Valores e política 
O professor Rodrigo Alvarenga, pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, no entanto, aponta 
outras dimensões. Para o docente, a onda de saques está atrelada ao “esvaziamento de valores sociais e 
morais”, que está relacionado à crise e à degradação da própria sociedade. Ele vê relação direta entre o 
fenômeno e os últimos acontecimentos políticos, que sugerem uma fragilidade da democracia. 
“Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política. Isso 
se torna claro à população. Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo 
uma série de valores éticos, que deveriam sustentar a sociedade. É o que o leva a, por exemplo, participar 
dos saques”, analisa Alvarenga. 
O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima. Neste sentido, ele 
duvida da eficiência dos aparelhos de repressão, como o policiamento ostensivo. Para ele, a questão 
ultrapassa a dimensão da segurança. 
“Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo. No Brasil, as 
pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto de sociedade na 
qual elas estão. Uma sociedade que tem um projeto calcado na repressão não é uma sociedade saudável”, 
destaca. 
O coronel Rui César Melo considera que, além da manutenção de um aparato ostensivo, o poder público 
não pode deixar de manter investimentos em outros setores básicos, como saúde e educação. “Compete 
ao Estado oferecer escola em período integral, assistência médica e social, principalmente nas periferias, 
mas isso não acontece. Aí desemboca tudo em polícia”, observa.  
 
Dimensões 
Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas sociedades a 
situação não foge ao controle, mesmo em ocasiões excepcionais, em que a vigilância é reduzida. É o caso 
do desastre ocorrido em Fukushima, no Japão, em que as ruas ficaram praticamente evacuadas, mas que 
não houve registro de aumento de índices de violência. “Lá, certamente, os cidadãos se reconheciam como 
parte da sociedade e as normas não perderam a validade”, sintetiza o professor Alvarenga. 
No Brasil, vários outros estados registraram greves de policiais. No Paraná, a última paralisação significativa 
ocorreu em 2010, no governo de Roberto Requião (PMDB), mas a situação não chegou a fugir ao controle. 
A Bahia enfrentou duas mobilizações nos últimos anos – em 2012 e 2014 –, ambas com um cenário de 
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saques e dezenas de assassinatos. Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da 
adesão da greve em cada estado. 
“No Espírito Santo, agora, por exemplo, a adesão foi praticamente geral. No Paraná [em 2010], não chegou 
a ser tão grande. Isso depende de uma resposta rápida do governo, de debelar o movimento”, apontou o 
coronel Rui César Melo. 
 
Movimento de policiais gera divergência 
Na sexta-feira (10), o governo do Espírito Santo resolveu endurecer com os polícias militares que 
participavam da mobilização. No total, 703 agentes foram indiciados por crime de revolta e motim. Para o 
coronel Rui César Melo, o comandante da Polícia Militar (PM) capixaba, por inércia, perdeu o comando da 
tropa, o que abriu espaço para que os militares se revoltassem. A categoria reivindica reposição salarial e 
melhores condições de trabalho. 
“Houve uma falha de comando. Cabe ao comandante exercer a comunicação direta com o governo do 
estado, apontando insatisfações, cobrando estrutura. O comandante deveria ter sensibilizado o governo a 
atender as demandas da classe, para que não se chegasse ao ponto que chegou”, afirma. 
O sociólogo Flávio Sapori, por sua vez, considera que as associações policiais estão “aparelhadas” 
politicamente e marcadas pelo corporativismo. Desta forma, essas entidades tornariam “reféns” o 
comando da PM e o governo do estado. “A greve revela a perda do controle e que não temos instrumentos 
legais para mudar esta realidade”, opina. 
 
(ANÍBAL, Felippe. Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/da-repressao-a-etica-
o-que-esta-por-detras-dos-saques-no-espirito-santo-cqhcka7lusidkqs79eurlgfc7. Acesso 12 de 
fev 2017. Adaptado.) 
 
Mesmo em um conhecido e respeitado site de notícias, é possível encontrar textos com desvios gramaticais 
que contrariam a norma culta escrita da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que ambas as 
passagens desrespeitam regras prescritas pela gramática normativa. 

A. I. “O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima.” (7º§) 

II. “‘Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques 

o fez por ‘senso de oportunidade...’” (2º§) 

B. I. “No Brasil, as pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto 

de sociedade na qual elas estão.” (8º§) 

II. “... a onda de saques está atrelada ao ‘esvaziamento de valores sociais e morais’, que está relacionado 

à crise e à degradação da própria sociedade.” (5º§) 

C. I. “Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo.” (8º§) 

II. “Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas 

sociedades a situação não foge ao controle...” (10º§) 

D. I. “... apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator (...) não dá conta de 

explicar o fenômeno...” (1º§) 
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II. “O comandante deveria ter sensibilizado o governo a atender as demandas da classe, para que não se 

chegasse ao ponto que chegou...” (14º§) 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige conhecimento sobre todas regras gramaticais. Não há um assunto específico na questão. 
 
É importante lembrar que para aprender Língua Portuguesa de maneira efetiva não basta saber 
teoria. Você deve praticar sempre, fazendo muitas questões sobre o assunto. 
 
Se fizermos uma analogia com o APRENDER A TOCAR UM INSTRUMENTO MUSICAL, pense que ninguém 
tocará um instrumento apenas sabendo a teoria, mas sim tendo habilidade, que só vai ser adquirida com a 
prática. 

A. I. “O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima.” (7º§) 

II. “‘Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques 

o fez por ‘senso de oportunidade...’” (2º§) 

ERRADO 

Nos dois ca sos,  não  p odemos e nco ntrar e rro s  que  d e sre spe ite m re gra s pre scritas pe la gramática n ormativa.  
 
Há  apen as u ma d eta lh e  há se r me lh orad o: a  re pe tição da palav ra  Q UE  n o  item I .  
 
Pode mos ree screvê - lo  d a se guinte  fo rma:  
 
J/!ǆP!gjm˫tpgp!apon ta  uma ind icação clara de  q ue  pt!djebe˜pt!o˜p!wffn!b!tpdjfebef!dpnp!mfh˦ujnb/Ǉ  

B. I. “No Brasil, as pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto 

de sociedade na qual elas estão.” (8º§) 

II. “... a onda de saques está atrelada ao ‘esvaziamento de valores sociais e morais’, que está relacionado 

à crise e à degradação da própria sociedade.” (5º§) 

ERRADO 

Nos dois casos, não podemos encontrar erros que desrespeitem regras prescritas pela gramática 
normativa. 
 
A única ressalva a ser feita é que, no item I, o pronome relativo A QUAL (que está concordando com a 
palavra SOCIEDADE) poderia ser empregado no masculino caso a pretensão fosse de fazer referência à 
palavra PROJETO. 
 
OBSERVE: 
 
I. “No Brasil, as pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto de 
sociedade NO QUAL elas estão.” 

C. I. “Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo.” (8º§) 
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II. “Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas 

sociedades a situação não foge ao controle...” (10º§) 

CERTO 

Nos dois casos, podemos encontrar erros que desrespeitem regras prescritas pela gramática normativa. 

¶ No primeiro caso, existe um erro da REGÊNCIA DO VERBO OBEDECER, que sempre deve ser 
aplicado como TRANSITIVO INDIRETO. 

Segundo as normas gramaticais, o verbo OBEDECER sempre deve ser empregado como TRANSITIVO 
INDIRETO, exigindo a preposição A. Isso também é válido para o verbo DESOBEDECER. 

OBSERVE: 

Ele DESOBEDECEU Ao regulamento. 

_______________________________________________________________________________________ 

¶ No segundo caso, a palavra PORQUE deveria ser escrita assim: POR   QUE 

USO DOS PORQUÊS 
  
1. PORQUE – Conjunção coordenativa explicativa ou subordinativa causal (= pois). 

Ex.: 

a) Passou, porque estudou muito. (causa) 

b) Porque estava doente, faltou ao trabalho. (causal) 

c) Não chore, porque tudo passa. (explicação) 

d) Entre, porque está chovendo. (explicação) 

2. PORQUÊ – Usado como substantivo. Vem sempre precedido por uma palavra determinante = artigo, 
pronome ou numeral. 

Ex.: 

a) Não sei o porquê de tanta complicação. 

b) Este porquê é fácil de usar. 

c) Usei dois porquês em meu texto. 

3. POR  QUE 

No início de frases interrogativas. 

Ex.: Por que você não estuda com mais empenho? 
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Quando equivale a “PELO QUAL” e flexões. 

Ex.: São muitas as dificuldades por que passamos. (PELAS QUAIS) 

Quando depois dele vier subentendida ou expressa a palavra razão (ou motivo) nas frases interrogativas 
indiretas. 

Ex.: Não sei por que você se foi tão depressa. 

4. POR  QUÊ – É usado em fim de frase. 

Ex.: Você não estuda com mais empenho por quê? 

 

D. I. “... apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator (...) não dá conta de 

explicar o fenômeno...” (1º§) 

II. “O comandante deveria ter sensibilizado o governo a atender as demandas da classe, para que não se 

chegasse ao ponto que chegou...” (14º§) 

ERRADO 

Nos dois casos, não podemos encontrar erros que desrespeitem regras prescritas pela gramática 
normativa. 
 
Cabe fazer uma ressalva sobre a seguinte construção de item I: 

¶ “... apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator (...) não dá conta de 
explicar o fenômeno...” 

Observe que a preposição DE não foi contraída com o artigo A. Isso aconteceu porque o artigo A faz parte 
do sujeito da oração, isto é, é o sujeito do verbo SER. 
 
O sujeito completo é A DIMENSÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO. Pela norma, o artigo que inicia um 
sujeito não pode ser contraído com uma preposição.  

 

QUESTÃO 24 – 36% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União| Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Assinale a alternativa que indique corretamente a sequência de ações ordenada pelos grilos, quando 

passada para a forma de tratamento “vós”. 

A. Escovei os dentes. Não mintai. Respeitai os mais velhos. Sedes cortês. Rezei antes de comer. 

B. Escovai os dentes. Não mintais. Respeitai os mais velhos. Sede cortês. Rezai antes de comer. 

C. Escovai os dentes. Não menti. Respeitai os mais velhos. Sejai cortês. Rezai antes de comer. 

D. Escovais os dentes. Não mintas. Respeiteis os mais velhos. Sejais cortês. Rezeis antes de comer. 

E. Escoveis os dentes. Não mentis. Respeiteis os mais velhos. Sejais cortês. Rezais antes de comer. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

B. Escovai os dentes. Não mintais. Respeitai os mais velhos. Sede cortês. Rezai antes de comer. 

Nessa questão, precisamos passar os verbos da sequência de comandos acima, que se encontram 
na terceira pessoa do singular, no modo imperativo, para a segunda pessoa do plural: 
 
escove  -->  escovai 
 
não minta  -->  não mintais 
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respeite  -->  respeitai 
 
seja   -->  sede 
 
reze   -->  rezai 
 
Note que o verbo "mentir" não terá a forma "menti", mas sim "mintai", pois deve ser conjugado 
no imperativo negativo. 
 
Portanto, a sequência correta de ações ordenada pelos grilos, quando passada para a forma de 
tratamento “vós”, é:  "Escovai os dentes. Não mintais. Respeitai os mais velhos. Sede cortês. Rezai antes 
de comer." 

 

QUESTÃO 25 – 37% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)| Cargo: Professor com Licenciatura em 
Pedagogia (Pref Tenente Ananias/RN)| Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Da repressão à ética: o que está por detrás dos saques no Espírito Santo 

Há pouco mais de uma semana, policiais militares que reivindicam melhores salários se amotinaram no 

Espírito Santo, gerando um caos generalizado no estado. A convulsão social provocou a escalada da 

violência, que resultou em mais de 120 mortes e em uma onda de saques. Para analistas entrevistados pela 

Gazeta do Povo, apesar de a dimensão do policiamento ostensivo ser enorme, esse fator, por si só, não dá 

conta de explicar o fenômeno: os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto. 

Os especialistas em segurança pública apontam que a maioria das pessoas que participou dos saques o fez 

por “senso de oportunidade”, ou seja, por sentir que elas não seriam punidas, por causa da falta de 

policiamento. Boa parte delas pertence à classe média e, portanto, nem sequer “precisaria” dos bens que 

estava furtando. 

“Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais, que cometem os 

crimes pela facilidade que encontram, o que configura uma situação muito grave”, avalia o sociólogo Luís 

Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC-Minas. 

“A prevenção policial corresponde a 80% da segurança que o Estado pode exercer. Ter o policial nas ruas é 

essencial à manutenção da segurança e o Espírito Santo compra isso”, afirma o ex comandante da Polícia 

Militar (PM) de São Paulo, coronel Rui César Melo. 

Valores e política 
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O professor Rodrigo Alvarenga, pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR, no entanto, aponta 

outras dimensões. Para o docente, a onda de saques está atrelada ao “esvaziamento de valores sociais e 

morais”, que está relacionado à crise e à degradação da própria sociedade. Ele vê relação direta entre o 

fenômeno e os últimos acontecimentos políticos, que sugerem uma fragilidade da democracia. 

“Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política. Isso 

se torna claro à população. Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo 

uma série de valores éticos, que deveriam sustentar a sociedade. É o que o leva a, por exemplo, participar 

dos saques”, analisa Alvarenga. 

O filósofo aponta que isso indica que os cidadãos não veem a sociedade como legítima. Neste sentido, ele 

duvida da eficiência dos aparelhos de repressão, como o policiamento ostensivo. Para ele, a questão 

ultrapassa a dimensão da segurança. 

“Para obedecer determinada norma, a pessoa precisa reconhecer a legitimidade daquilo. No Brasil, as 

pessoas tendem a obedecer mais por medo da punição do que por acreditar no projeto de sociedade na 

qual elas estão. Uma sociedade que tem um projeto calcado na repressão não é uma sociedade saudável”, 

destaca. 

O coronel Rui César Melo considera que, além da manutenção de um aparato ostensivo, o poder público 

não pode deixar de manter investimentos em outros setores básicos, como saúde e educação. “Compete 

ao Estado oferecer escola em período integral, assistência médica e social, principalmente nas periferias, 

mas isso não acontece. Aí desemboca tudo em polícia”, observa.  

Dimensões 

Para os especialistas, em certa medida, essa dimensão cultural explica porque em algumas sociedades a 

situação não foge ao controle, mesmo em ocasiões excepcionais, em que a vigilância é reduzida. É o caso 

do desastre ocorrido em Fukushima, no Japão, em que as ruas ficaram praticamente evacuadas, mas que 

não houve registro de aumento de índices de violência. “Lá, certamente, os cidadãos se reconheciam como 

parte da sociedade e as normas não perderam a validade”, sintetiza o professor Alvarenga. 

No Brasil, vários outros estados registraram greves de policiais. No Paraná, a última paralisação significativa 

ocorreu em 2010, no governo de Roberto Requião (PMDB), mas a situação não chegou a fugir ao controle. 

A Bahia enfrentou duas mobilizações nos últimos anos – em 2012 e 2014 –, ambas com um cenário de 

saques e dezenas de assassinatos. Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da 

adesão da greve em cada estado. 

“No Espírito Santo, agora, por exemplo, a adesão foi praticamente geral. No Paraná [em 2010], não chegou 

a ser tão grande. Isso depende de uma resposta rápida do governo, de debelar o movimento”, apontou o 

coronel Rui César Melo. 
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Movimento de policiais gera divergência 

Na sexta-feira (10), o governo do Espírito Santo resolveu endurecer com os polícias militares que 

participavam da mobilização. No total, 703 agentes foram indiciados por crime de revolta e motim. Para o 

coronel Rui César Melo, o comandante da Polícia Militar (PM) capixaba, por inércia, perdeu o comando da 

tropa, o que abriu espaço para que os militares se revoltassem. A categoria reivindica reposição salarial e 

melhores condições de trabalho. 

“Houve uma falha de comando. Cabe ao comandante exercer a comunicação direta com o governo do 

estado, apontando insatisfações, cobrando estrutura. O comandante deveria ter sensibilizado o governo a 

atender as demandas da classe, para que não se chegasse ao ponto que chegou”, afirma. 

O sociólogo Flávio Sapori, por sua vez, considera que as associações policiais estão “aparelhadas” 

politicamente e marcadas pelo corporativismo. Desta forma, essas entidades tornariam “reféns” o 

comando da PM e o governo do estado. “A greve revela a perda do controle e que não temos instrumentos 

legais para mudar esta realidade”, opina. 

(ANÍBAL, Felippe. Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/da-repressao-a-etica-

o-que-esta-por-detras-dos-saques-no-espirito-santo-cqhcka7lusidkqs79eurlgfc7. Acesso 12 de 

fev 2017. Adaptado.) 

Considerando as construções morfológicas e sintáticas empregadas no texto, analise as assertivas a seguir. 

I. “Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na política.” 

(6º§) De acordo com a norma culta escrita da língua, o termo em que poderia ser substituído pelo onde, 

sem prejuízo de sentido. 

II. “Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo uma série de valores 

éticos...” (6º§) O primeiro se é parte integrante do verbo e o segundo se é conjunção condicional. 

III. “Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da adesão da greve em cada 

estado.” (11º§) A fim de tornar inequívoca essa passagem texto, poder-se-ia substituir “adesão da greve” 

por “adesão à greve”. 

IV. “Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais...” (3º§) Se as 

perífrases verbais for ver e vai ver forem substituídas, cada uma por um único verbo, teríamos: “Se 

você vir os vídeos, verá...” 

V. Em “... os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto.”, (1º§) Há outra 

possibilidade de concordância entre o substantivo e os adjetivos que o determinam: “o aspecto ético e o 

político”. 
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Estão corretas apenas as afirmativas 

A. I, II e III. 

B. I, III e V. 

C. II, III e IV. 

D. III, IV e V. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. III, IV e V.  

¶ I. “Vivemos um momento em que as leis não são obedecidas em diversos setores, inclusive na 
política.” (6º§) De acordo com a norma culta escrita da língua, o termo em que poderia ser 
substituído pelo onde, sem prejuízo de sentido. -  ERRADO 

O termo "em que" está retomando uma ideia de tempo, de um momento na história, e o pronome 
relativo "onde" é utilizado para retomar ideias de lugar, de espaço físico.  
 
Sempre poderemos substituir onde por em que, quando onde funcionar como pronome relativo, mas o 
contrário nem sempre é verdade, pois é preciso que a ideia retomada seja de um local físico. 
 
"O local onde estacionei meu carro.... / O local em que estacionei meu carro...." 

¶ II. “Diante deste cenário, o cidadão se pergunta se vale a pena continuar seguindo uma série de 
valores éticos...” (6º§) O primeiro se é parte integrante do verbo e o segundo se é conjunção 
condicional. - ERRADO 

O primeiro se é um pronome reflexivo, o sujeito realiza a ação de perguntar a si mesmo. O segundo se é 
uma conjunção subordinada que está dando início a uma oração subordinada substantiva. 
 
Perceba que "vale a pena continuar seguindo uma série de valores éticos" possui o mesmo valor de "se isso 
vale a pena", essa é uma dica que ajuda a identificar orações subordinadas substantivas. 

¶ III. “Para os analistas, essa diferença pode ser explicada pelo tamanho da adesão da greve em cada 
estado.” (11º§) A fim de tornar inequívoca essa passagem texto, poder-se-ia substituir “adesão da 
greve” por “adesão à greve”. - CERTO 

A regência do verbo aderir pede uma preposição, quem adere, adere a algo. Como o substantivo é "a 
greve", ocorre crase. 
 
Se trocássemos greve por um substantivo masculino como movimento, teríamos "aderiu ao movimento", 
aparecendo o termo "ao". Isso ajuda a descobrir se a crase se faz necessária. 
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¶ IV. “Se você for ver os vídeos, vai ver que os saques envolvem ‘não-criminosos’ habituais...” (3º§) Se 
as perífrases verbais for ver e vai ver forem substituídas, cada uma por um único verbo, teríamos: 
“Se você vir os vídeos, verá...” - CERTO 

Nos dois casos, os verbo "ver" será conjugado na 3ª pessoa do singular, com a primeira vez no futuro do 
subjuntivo, pois a ação incerta, que poderá vir a ser feita; e a segunda, no futuro do presente, pois indica 
uma ação que se concretizará no futuro. 
 
Caso a ação de ver os vídeos ocorresse no passado e não fosse uma certeza, seria utilizado o pretérito 
imperfeito do subjuntivo "Se você visse os vídeos..." 

¶ V. Em “... os aspectos ético e político também têm um peso decisivo neste contexto.”, (1º§) Há 
outra possibilidade de concordância entre o substantivo e os adjetivos que o determinam: “o 
aspecto ético e o político”. - CERTO 

A regra geral da concordância nominal é que o substantivo deve concordar com o seu adjetivo, dessa 
forma, como temos dois adjetivos modificando um substantivo e repetimos o artigo "o" para "o político" o 
substantivo permanece no singular. 

 

QUESTÃO 26 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano| Cargo: Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico - Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Ainda sob o excerto “Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, 

Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que 

a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis.” (linhas 31 a 35), pode-se afirmar que as orações 

“falecido em fevereiro deste ano” e “que afirmou” possuem: 

A.  função diferente: a primeira, substantiva; a segunda, adjetiva. 

B. função diferente: a primeira, adjetiva; a segunda, adverbial. 

C. a mesma função: substantiva.  

D. a mesma função: adjetiva. 

E. função diferente: a primeira, adjetiva; a segunda, substantiva. 
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. a mesma função: adjetiva. 

Considerando o excerto tirado do texto, a questão pede que analisemos o sentido de duas orações, sendo 
elas: “falecido em fevereiro deste ano” e “que afirmou”. 
 
“Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, Pasquale citou o filósofo, 
linguista e escritor Umberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que a rede mundial de 
computadores deu voz aos imbecis.”  
 
Percebemos que ambas as orações destacadas, possuem a mesma função: adjetiva. Ou seja, ambas são 
classificadas como orações subordinadas adjetivas, uma vez que essas orações há indicação de uma 
característica de termos anteriores. 

¶ No primeiro caso, “falecido em fevereiro deste ano” é uma oração que aparece após a oração 
principal, onde o adjetivo falecido se refere ao linguista e escritor Umberto Eco. 

¶ No segundo caso, “que afirmou” também é uma oração que aparece após a oração principal, onde 
o que funciona como um conectivo; e o verbo afirmou  caracteriza o linguista e escritor Umberto 
Eco, onde o adjetivo "afirmador" foi transformado no verbo "afirmou".  

 

QUESTÃO 27 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Cariacica (ES) | Cargo: Procurador Previdenciário I (Pref 
Cariacica/ES) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



142 
 

  

No período “Juca, vai lá fora e vê se consegue algo pro jantar”, observa-se que foram empregados: 

A. Dois verbos no presente do subjuntivo. 

B. Um verbo no infinitivo. 

C. Dois substantivos próprios. 

D. Dois advérbios de lugar 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige conhecimento sobre o assunto existente na língua portuguesa chamado “Semântica das 
classes de palavras”. 

¶ A semântica é a mudança de sentido dentro de um texto, a relação de sentido. Dentro da semântica 
existem várias vertentes que podem ser caracterizados os seus sentidos. 

Para compreender por completo a questão exigiu também conhecimento quanto ao sentido da classe 
gramatical Advérbio. É necessário entender que ele tem a função de trazer circunstância a ação verbal. 
Para isso o advérbio traz, por exemplo, circunstância de: 

¶ Tempo; 
¶ Intensidade; 
¶ Modo; 
¶ Lugar; 
¶ Negação; 
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¶ Dúvida, etc. 

A. Dois verbos no presente do subjuntivo. 

ERRADO 

Observa-se que no texto não emprega dois verbos no presente do subjuntivo, apesar de expressar um 
sentimento, no caso que o subjuntivo traz, mas no contexto em questão não cabe. Portanto, alternativa 
incorreta. 

¶ Para identificar o presente do subjuntivo, a princípio, precisamos compreender que ele vem do 
modo subjuntivo, que apresenta uma hipótese de um acontecimento e existem três tempos 
verbais: 

¶ Presente do subjuntivo; 
¶ Pretérito imperfeito do subjuntivo; 
¶ Futuro do subjuntivo. 

¶ O presente subjuntivo é para indicar uma ação do presente ou do futuro e expressar desejos, algo 
ainda incerto. É conjugada, habitualmente, com a partícula que. Exemplo: 

¶ Verbo viajar: 
¶ Que eu viaje; 
¶ Que tu viajes... 
¶ Que eles viajem 

Portanto, alternativa incorreta. 

B. Um verbo no infinitivo. 

ERRADO 

O trecho não apresenta um verbo no infinitivo. 

¶ O verbo no infinitivo é quando o verbo se apresenta sem conjugação, por exemplo: amar, vender, 
sorrir, etc. 

O verbo infinitivo tem dois tipos: pessoal e impessoal: 

¶ Pessoal: Faz referência a um sujeito; 
¶ Impessoal: não se refere a nenhum sujeito. 

No trecho a forma verbal Vê está conjugada e está no presente do indicativo, o que não deve ser 
confundida com o infinitivo impessoal VER.  Portanto, alternativa incorreta. 

C. Dois substantivos próprios. 

ERRADO 
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¶ Dentro da classe gramatical de palavras, na língua portuguesa, existe o substantivo, que é palavra 
responsável em nomear as coisas reais e irreais. Dentro dessa classe existem algumas 
características, dentre elas estão: 

¶ Substantivo comum; 
¶ substantivo próprio. 

1. O substantivo comum é aquele que qualifica algo genérico, ou seja, seres de uma mesma espécie. 
2. O substantivo próprio é o que especifica algo, nomeia algo especifico que é próprio, por exemplo, 

nome de pessoas.   

No trecho temos um substantivo próprio "Juca" (nome do garoto), mas a alternativa se torna incorreta por 
não conter dois substantivos próprios e sim apenas um substantivo próprio. 

D. Dois advérbios de lugar 

CERTO 

¶ A Questão traz uma reflexão quanto a desigualdade social, no primeiro quadro é possível observar 
uma mãe. Dentro desse contexto existe um “jogo” semântico entre elas utilizando a mesma palavra 
“fora”, o advérbio de lugar.  

¶ No segundo quadro é possível perceber dois advérbios de lugar, o “lá” e “fora”. 

¶ A ideia geral para identificar se existe advérbio de lugar no texto é se seus elementos respondem à 
pergunta: “onde? “, ou seja, onde a ação do verbo foi realizada.  

Com essas informações podemos afirmar que a alternativa está correta, pois foi utilizado dois advérbios de 
lugar. 

 

QUESTÃO 28 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Analista Técnico Administrativo (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Reconstruindo a lógica do coelho, de modo a deixá-la correta, analise as formas a seguir: 
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I. Já que ele gosta de cenoura, e todo coelho gosta de cenoura, isso faz dele um coelho. 

II. Como ele gosta de cenoura e é um coelho, isso comprova que todo coelho gosta de cenoura. 

III. Como ele é um coelho, naturalmente gosta de cenoura porque todo coelho gosta de cenoura. 

IV. Como todo coelho gosta de cenoura, ele é um coelho porque também gosta de cenoura. 

V. Se todo coelho gosta de cenoura, e já que ele é um coelho, não tem como não gostar de cenoura. 

Assinale. 

A. se somente as formas I e V estiverem corretas. 

B. se somente as formas II e IV estiverem corretas. 

C. se somente as formas III e V estiverem corretas. 

D. se somente as formas II e III estiverem corretas. 

E. se somente as formas I e IV estiverem corretas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. se somente as formas III e V estiverem corretas. 

 
O  e rr o de  lógica na f ala d o coe lh o ocorre  porque  a partir de  "A imp lica B",  não  se p ode  co ncluir que  "B imp lica 
A".  
 
Ou  seja, ser u m coelh o implica gosta r de  ce noura , mas a  recíproca (gostar  de  ce n oura  implicar ser coe lh o)  n ão é  
n e ce ss ar iamene  v erdade .  
 
 
I .  J á qu e e le  gosta de  cenou ra, e t od o coe lho gosta d e cen ou ra, isso f az  de le  u m coelh o.   I NC O RRET A  
 
Essa fra se man té m o  me smo e rro lógico  d a o riginal .  
 
 
I I .  Como e le gosta de  cenou ra e é um coe lh o, isso comprova que  t od o coelh o gosta  d e  cen ou ra .    I NC ORRE TA  
 
Isso prova qu e  p e lo  me nos um  coe lh o gosta  de  ce nou ra, não n ece ssariame nte  t od os e le s.  
 
 
I I I.  Como e le  é  u m coelh o, n atu ra lmen te gosta de  cen ou ra porqu e t od o coelh o gosta  d e  cen ou ra .      C O RRE TA  
 
Essa fra se a pre sen ta u ma  ló gica co rre ta.  
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I V.  Como t od o coelh o gosta  d e cen ou ra, e le  é  u m coe lh o porqu e també m gosta de  cen ou ra .     I NC O RRET A  
 
Essa fra se t ambé m man té m o  mesmo e rro  ló gico d a o riginal .  
 
 
V .  Se t od o coe lh o gosta de  ce n oura , e  já qu e e le  é um coelh o, n ão te m como n ão gosta r de  cen ou ra .    CO RRET A  
  
Essa fra se a pre sen ta u ma lógica  co rreta ,  e q uiv ale nte  à a pre sen tada e m  I I I .  
 
 
P ortan to,  so me nte  as fo rmas III  e  V  e stão  co rre tas.  
 

QUESTÃO 29 – 39% DE ACERTOS  

Órgão: Universidade Federal do Vale do São Francisco | Cargo: Analista de Tecnologia da 
Informação (UNIVASF) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Pode-se afirmar que a tese do autor baseia-se em crítica relativa à ausência/ineficiência de política de 

A. Estado 

B. Governo.  

C. investidores. 

D. empréstimo.  

E. intercâmbio. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. Estado 

A questão exige conhecimento em interpretação de texto. Todavia, cumpre ressaltar que, em algumas 
ocasiões, é importante diferenciar interpretação e compreensão de textos.  
 
Compreender o texto significa entender a informação que está sendo expressa pelo autor, coletar os 
dados nele contidos e analisá-los. É necessário se ater ao conteúdo explícito no texto.  
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Interpretar o texto, por sua vez, permite ao aluno deduzir, concluir, depreender, inferir algo a respeito da 
informação nele contida. A informação vai além do texto. Assim, o candidato pode chegar a uma 
conclusão a respeito do que foi informado pelo autor, porém, se atendo ao texto e tendo cautela a fim de 
que não haja extrapolação na interpretação. 
 
A questão em análise requer do aluno uma leitura atenta a fim de que ele possa entender a informação 
que está sendo transmitida, bem como, consiga depreender, com base no texto, qual é a intenção do 
autor. 
 
O enunciado da questão pede que o candidato reconheça qual alternativa se relaciona à crítica feita pelo 
autor a respeito da ausência ou ineficiência de uma determinada política. 
 
O autor, já na introdução, menciona promessas de campanha voltadas à Educação feitas pelos principais 
candidatos à Presidência da República. Critica o governo então vigente à época por citar constantemente 
JK e afirma que sua política econômica está longe das realizações desse Presidente. 
 
Fala sobre a coordenação de um grupo para analisar propostas de campanha sobre a Educação, Inclusão 
social e Mercado de trabalho que poderiam se transformar em propostas de execução por parte do 
candidato eleito.  
 
Por fim, ressalta que as ideias apresentadas pelos debatedores do assunto parecem sonhos, mas outras 
poderiam vir ser concretizadas a depender da vontade política do governante eleito. 
 
Conforme se pode observar, o assunto abordado no texto diz respeito às Políticas de Estado. E isso pode 
ser inferido logo ao começo do texto quando ele relata as promessas sobre a Educação feitas pelos 
principais candidatos. Isso porque as Políticas de Estado são aquelas estáveis, duradouras, que tem 
continuidade ao longo do tempo. Ou seja, trata-se de determinados assuntos que devem ser enfrentados 
por qualquer governante em qualquer tempo, como é o caso da Educação. 
 
A alternativa que poderia confundir o aluno poderia ser a relativa às Políticas de Governo. Todavia, essas 
são mais fluidas, variam de acordo com cada governo, pois são um produto do jogo político 
 
Portanto, ao criticar gestões governamentais e apresentar propostas e possíveis soluções para problemas 
cotidianos e contínuos da população, como a Educação por exemplo, o autor se refere à Política de Estado. 
 

QUESTÃO 30 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | Cargo: Técnico de Informática 
(CRF SP) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Um motivo para chorar 
 
(Olden Hugo.) 
 
Era um café da manhã, por volta das sete, a mim fato corriqueiro, na padaria da rua Maricá. Um homem 
estava já à mesa menor, só, com pães intactos e apenas o café sendo bebericado, sem aparentar gosto 
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nesse ato. Permaneceu assim por grupos de minutos. Seus olhos focavam, através do vidro, o nada da 
movimentação expedita de automóveis, bicicletas, cães e pessoas. Houve uma lágrima. 
 
Engoli com esforço quando notei o choro emudecido daquele homem. Sua expressão se inalterou no rosto. 
Era fato bastante enigmático. Não tive reação precisa. Mais lágrimas vieram. Meu café demorou mais que 
o costumeiro. Pensei em oferecer-lhe um lenço, em perguntar se precisava de algo. Nada disso fiz. 
 
Vieram a meu coração tantas razões quantas possíveis capazes de levá-lo a emoção extrema. 
 
Era sem dúvida a perda de alguém para a morte inexorável, irreversível. É o motivo mais justo para chorar, 
o mais comum. Certamente ele amava essa pessoa com um amor que vem naturalmente, com os 
sentimentos que são latentes nos genes e que se despertam na convivência familiar. Era um amor de 
grilhões sanguíneos: seu pai, sua mãe, um irmão ou irmã. As lágrimas resultavam, por conseguinte, de 
lembranças inumeráveis de momentos em presença a qual jamais voltará a se efetivar. Jamais. 
 
Mas me houve dúvida. Julgando melhor, vi que o choro era solitário mesmo por solidão. Sua mulher não o 
acompanhava, não mais. E seria assim adiante. Era um choro de fim, definitivo. Era o fim do amor, que 
nunca acaba. Ele devia amá-la por motivos inquebráveis, não por sangue, mas por vida compartilhada, o 
que pode ser mais rijo. Lembrava-se, é pouco improvável, de trocas de solicitudes ao longo da vivência de 
um mundo restrito a ambos. Recordava-se, e isso provocava o choro, do amor que cresceu por serem uma 
vida em dois corpos que venceram guerras e festejaram glórias, solitários em sua união. 
 
Não era, entretanto, ainda acertado isso. Um amigo apartado, a perda de um emprego de relações 
vetustas são igualmente legítimas causas de pranto. E por alegria também se chora. 
 
Outras lágrimas ganharam a superfície da mesa, passando antes por sua mão que tapava a boca, talvez 
contendo palavras que viviam por si. Ele suspirava fundo. 
 
Havia mais possibilidades. Era então a distância do filho cuja voz diariamente lhe soprava suave os ouvidos, 
numa ficção tão verossímil que lhe arrancava de dentro o choro evitável por ser doloroso. A lembrança era 
da personalidade tão autônoma do menino, que mal sabia falar, mas que agia intrépido e seguro sempre. A 
lembrança era do cheiro, da textura da pele, dos abraços e beijos de amor real. Lembrava-se dos olhos nos 
seus olhos, como se nada mais houvesse a ver no universo. E não havia de melhor. Nisso vinha o choro. 
 
Uma lágrima me desceu junto. Não consegui terminar o café. Ele se levantou e se encaminhou ao caixa. Eu 
o segui com os olhos, bem úmidos. Quis dar nele um abraço demorado e dizer-lhe que tudo ficaria bem. 
Quis dizer a ele, com doçura, que era passageiro. Era minha vontade oferecer-lhe um conforto. Ia chamá-
lo, mas minha garganta se embargou e chorei mais. Ele saiu pela porta sem que eu sequer pudesse apertar 
a sua mão. 
 
(Disponível em: https://www.facebook.com/oldenhugo.silvafarias/posts/1583838504972154.) 
 
No que tange às conjunções levadas ao texto, qual tipo é a mais explorada no texto? 

A. Aditiva.  

B. Conclusiva.  
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C. Explicativa.  

D. Adversativa. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A  

A. Aditiva.  

Temos alguns trechos em que apresentam conjunções, como: 

¶ "Um homem estava já à mesa menor, só, com pães intactos e apenas o café sendo bebericado" 

¶ "Sua mulher não o acompanhava, não mais. E seria assim adiante" 

¶ "Recordava-se, e isso provocava o choro, do amor que cresceu por serem uma vida em dois corpos" 

¶ "Um amigo apartado, a perda de um emprego de relações vetustas são igualmente legítimas causas 
de pranto. E por alegria também se chora" 

Percebemos que nos trechos acima, temos a presença da conjunção "E", sendo uma conjunção aditiva. As 
conjunções coordenativas aditivas ligam duas orações em que a segunda oração acrescenta uma ideia a 
primeira oração.  
 
Ou seja, a conjunção mais explorada no texto é a "e", sendo uma conjunção aditiva. 
 

QUESTÃO 31 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Controlador Interno (CM Natividade/RJ) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Para ler em 2050 

Quando um dia se puder caracterizar a época em que vivemos, o espanto maior será que se viveu tudo sem 

antes nem depois, substituindo a causalidade pela simultaneidade, a história pela notícia, a memória pelo 

silêncio, o futuro pelo passado, o problema pela solução. Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às 

vítimas, os agressores foram condecorados pela sua coragem na luta contra as agressões, os ladrões foram 

juízes, os grandes decisores políticos puderam ter uma qualidade moral minúscula quando comparada com 

a enormidade das consequências das suas decisões. Foi uma época de excessos vividos como carências; a 

velocidade foi sempre menor do que devia ser; a destruição foi sempre justificada pela urgência em 

construir. O ouro foi o fundamento de tudo, mas estava fundado numa nuvem. Todos foram 

empreendedores até prova em contrário, mas a prova em contrário foi proibida pelas provas a favor. 

Houve inadaptados, mas a inadaptação mal se distinguia da adaptação, tantos foram os campos de 
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concentração da heterodoxia dispersos pela cidade, pelos bares, pelas discotecas, pela droga, pelo 

facebook. 

A opinião pública passou a ser igual à privada de quem tinha poder para a publicitar. O insulto tornou-se o 

meio mais eficaz de um ignorante ser intelectualmente igual a um sábio. 

Desenvolveu-se o modo de as embalagens inventarem os seus próprios produtos e de não haver produtos 

para além delas. Por isso, as paisagens converteram-se em pacotes turísticos e as fontes e nascentes 

tomaram a forma de garrafa. Mudaram os nomes às coisas para as coisas se esquecerem do que eram. 

Assim, desigualdade passou a chamar-se mérito; miséria, austeridade; hipocrisia, direitos humanos; guerra 

civil descontrolada, intervenção humanitária; guerra civil mitigada, democracia. A própria guerra passou a 

chamar-se paz para poder ser infinita. Também a Guernika passou a ser apenas um quadro de Picasso para 

não estorvar o futuro do eterno presente. Foi uma época que começou com uma catástrofe mas que em 

breve conseguiu transformar catástrofes em entretenimento. Quando uma catástrofe a sério sobreveio, 

parecia apenas uma nova série. 

Todas as épocas vivem com tensões, mas esta época passou a funcionar em permanente desequilíbrio, 

quer ao nível coletivo, quer ao nível individual. As virtudes foram cultivadas como vícios e os vícios como 

virtudes. O enaltecimento das virtudes ou da qualidade moral de alguém deixou de residir em qualquer 

critério de mérito próprio para passar a ser o simples reflexo do aviltamento, da degradação ou da negação 

das qualidades ou virtudes de outrem. 

Acreditava-se que a escuridão iluminava a luz, e não o contrário. 

(Boaventura de Sousa Santos 16/08/2015. Disponível em: http://cartamaior.com.br/?/Coluna/Para-ler-em-

2050/34252.) 

O texto apresenta uma possível perspectiva, um possível ponto de vista a partir de um futuro sobre o 

tempo presente de acordo com a visão do autor. Para demonstrar tal situação, é correto afirmar que foi 

utilizada como uma das estratégias textuais, 

A. a impessoalidade do uso da terceira pessoa no discurso do texto dissertativo-argumentativo. 

B. fatos reais, vividos pela sociedade no tempo presente e que, permanecerão no futuro de acordo com o 

autor. 

C. o tipo textual dissertativo-argumentativo em que o autor procura convencer o leitor de que sua 

posição é a correta. 

D. a predominância do emprego do tempo verbal no pretérito perfeito do modo indicativo ao se referir 

aos fatos indicados. 
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão traz afirmativas sobre as estratégias usadas pelo texto para expor seu ponto de vista. 
 
Algumas mencionam o gênero dissertativo-argumentativo, que envolve a defesa de uma tese, por meio 
de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, da mesma maneira que as redações de 
Concursos, Vestibulares e do ENEM. 

A. a impessoalidade do uso da terceira pessoa no discurso do texto dissertativo-argumentativo. 

ERRADO  

O texto não é dissertativo-argumentativo. 

 
Os parágrafos estão completamente alheios à formatação de um texto do tipo, e seu teor de escrita 
apresenta puramente opiniões, e não argumentos. 
 
Um texto dissertativo-argumentativo busca provar o seu ponto de vista por meio 
de dados, fatos, exemplos específicos. 
 
O que o autor apresenta são deliberações sem fundamentação: 
 
A própria guerra passou a chamar-se paz para poder ser infinita. Também a Guernika passou a ser apenas 
um quadro de Picasso para não estorvar o futuro do eterno presente. 
 
Um texto dissertativo-argumentativo iria expor dados que comprovem as opiniões, e não apenas essas 
opiniões avulsas. 

B. fatos reais, vividos pela sociedade no tempo presente e que, permanecerão no futuro de acordo com o 

autor. 

ERRADO  

O texto não é dissertativo-argumentativo. 

 

O autor está expondo sua visão sobre a sociedade atual, não apresentando fatos objetivos e sim reflexões 
subjetivas. 

C. o tipo textual dissertativo-argumentativo em que o autor procura convencer o leitor de que sua 

posição é a correta. 

O texto não é dissertativo-argumentativo. 
 
Os parágrafos estão completamente alheios à formatação de um texto do tipo, e seu teor de escrita 
apresenta puramente opiniões, e não argumentos. 
 
Um texto dissertativo-argumentativo busca provar o seu ponto de vista por meio 
de dados, fatos, exemplos específicos. 
 
O que o autor apresenta são deliberações sem fundamentação: 
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A própria guerra passou a chamar-se paz para poder ser infinita. Também a Guernika passou a ser apenas 
um quadro de Picasso para não estorvar o futuro do eterno presente. 
 
Um texto dissertativo-argumentativo iria expor dados que comprovem as opiniões, e não apenas essas 
opiniões avulsas. 

D. a predominância do emprego do tempo verbal no pretérito perfeito do modo indicativo ao se referir 

aos fatos indicados. 

CERTO 
O tempo verbal pretérito perfeito do indicativo é quando algo foi concluído com sucesso: Ele chegou em 
casa; Ela fez o trabalho; 
 
Como o autor está falando sobre a visão futura do que ocorreu na época atual, ele usa bastante esse 
tempo verbal. 
 
"se viveu tudo sem antes nem depois, substituindo (...). Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às 
vítimas, os agressores foram condecorados pela sua coragem na luta contra as agressões, os 
ladrões foram juízes, os grandes decisores políticos puderam ter uma qualidade moral minúscula quando 
comparada com a enormidade das consequências das suas decisões. Foi uma época de excessos vividos 
como carências; a velocidade foi sempre menor do que devia ser; a destruição foi sempre justificada pela 
urgência em construir. O ouro foi o fundamento de tudo, mas estava fundado numa nuvem. 
Todos foram empreendedores até prova em contrário, mas a prova em contrário foi proibida pelas provas 
a favor. Houve inadaptados, mas a inadaptação mal se distinguia da adaptação, tantos foram os campos 
de concentração (...)." 

 

QUESTÃO 32 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Técnico em Comunicação Social (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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 “Há um país onde, diferentemente do que ocorre no Brasil, a justiça processa ex-presidentes 
conservadores, os condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.” (linhas 1 a 3) 

 
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Há, no período, dois pronomes relativos. 
II. Não há pronome demonstrativo no período. 
III. Não há paralelismo entre as opções de colocação pronominal nas duas últimas orações. 
 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

A questão exigiu conhecimento acerca do uso dos PRONOMES. 
 
Pronomes 
Classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo e que dá indicações sobre aquilo que este 
expressa, limitando ou concretizando o seu significado. 
 
Os principais tipos de pronomes são os: 
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¶ Pessoais  

Designam as pessoas na conversa, são classificado entre retos, exercem função de sujeito,  e oblíquos, 
exercem função de objeto. 
                                                  RETOS ------ OBLÍQUOS 
                                                  Eu---------------- mim, me, comigo; 
                                                 Tu ---------------- te, ti, contigo; 
                                                  Ele -------------- se, o, a, lhe, si, consigo; 
                                                  Nós ------------ nos, conosco; 
                                                  Vós ------------ vos, convosco; 
                                                  Eles ----------- si, os, as, lhes, se, consigo. 
 
Ex.  Desejaram-nos felicidades. 
       Eu desejo passar em um concurso. 

¶ Possessivos 

São pronomes que indicam posse. 
 
meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, seus sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vossa, 
vosso, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. 
 
Ex.  Minha mãe é uma guerreira 

¶ Demonstrativos 

São utilizados na indicação da localização dos seres. 
 
Isto, este, esta, estes, estas. ( ALGO QUE ESTÁ PRÓXIMO DE QUEM FALA) - Ex. Isto é o meu computador. 
Isso, esse, essa, esses, essas. (ALGO QUE ESTÁ PRÓXIMO AO OUVINTE) - Ex. Isso aí é o seu computador? 
O (ideia de aquilo, aquele) -  Ex. Reputo tudo o que foi dito 
A (ideia de aquela)  

¶ Interrogativos 

São pronomes utilizados para formar perguntas. 
 
quem, que, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. 
 
Ex. Quem é você? 

¶ Relativos  

Fazem relação com palavras antecedentes, evitando-se repetições, podendo ser variáveis ou invariáveis. 
 
VARIÁVEIS                                                                                                     INVARIÁVEIS 
o qual, a qual, os quais, as quais                                                                que 
cujo, cuja, cujos, cujas                                                                                  quem 
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quanto, quanta, quantos, quantas                                                              onde 
 
Ex. Ele é a pessoa de quem eu tanto falei. 
      A casa que eu morava foi reformada. 
 
Analisando as alternativas, temos: 
 
I. Há, no período, dois pronomes relativos. 
 
CORRETA 
Visto que há o pronome "ONDE" retomando "PAÍS" e o pronome " QUE" que retoma o pronome 
demonstrativo "O" presente na contração DE + O = DO. 
 
“Há um país onde, diferentemente do que ocorre no Brasil, a justiça processa ex-presidentes conservadores, 
os condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.”, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Não há pronome demonstrativo no período. 
 
ERRADO 
 
Visto que o "O" será um pronome demonstrativo quando puder ser substituído por "aquele", "aquilo", 
como ocorre no trecho em questão. 
 
“Há um país onde, diferentemente do (DAQUILO) que ocorre no Brasil, a justiça processa ex-presidentes 
conservadores, os condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.”, 
 
Cabe mencionar que há uma contração dos termos - DE (preposição) + O (pronome demonstrativo) = DO 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Não há paralelismo entre as opções de colocação pronominal nas duas últimas orações. 
 
De forma bem sucinta, o paralelismo consiste na utilização das mesmas estruturas em conteúdos distintos. 
 
Dessa forma, podemos perceber nas duas orações mencionadas que não há a observância desse recurso, 
uma vez que os pronomes "OS" presentes nessas orações não seguiram um padrão quanto ao seu uso, 
sendo um proclítico e outro enclítico, não havendo, assim, o paralelismo sintático. 
 
"os condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.” 
Próclise                                                             Ênclise 
 
 
Reescrituras possíveis que atendem ao paralelismo 
"condena-os por desvio de verbas e manda-os para a prisão.” / "os condena por desvio de verbas e os 
manda para a prisão.” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme o exposto, a alternativa B é o gabarito da questão, visto que os itens I e III estão corretos. 

 

QUESTÃO 33 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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O poema caracteriza-se por um acúmulo de metáforas que se referem ao mesmo objeto. Assinale a 

alternativa que apresenta a melhor definição a esse recurso linguístico. 

A. metonímia 

B. anástrofe 

C. alegoria 
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D. sinédoque 

E. paródia 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
Conforme o enunciado, o poema "Caso pluvioso" possui várias metáforas sobre um mesmo objeto.  
 
Para resolver a questão, o candidato precisa encontrar a alternativa com uma figura de linguagem 
caracterizada por apresentar metáforas ao longo de todo o texto, que é a alegoria. 
 
Lembrando que metáfora é uma figura de linguagem na qual uma palavra é usada no lugar de outra, 
baseada na semelhança entre os dois termos. É uma espécie de comparação, porém sem deixar isso 
explícito, pois não se insere um termo comparativo. 
 
"Amor é fogo que arde sem se ver." 
 
Nessa frase, temos um exemplo típico de metáfora ("Amor é fogo"). O autor está comparando o amor ao 
fogo, porém sem deixar explícito que se trata de uma comparação (já que não escreveu "amor 
é como fogo").  

A. metonímia 

ERRADO 

O acúmulo de metáforas do texto é uma alegoria. 
 
A metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, 
havendo entre elas uma relação de sentido. Exemplos: 

¶ “Comi McDonald’s.” (“McDonald’s refere-se ao sanduíche da marca) 
¶ “Os flashes o seguiam.” (“Flashes” refere-se a fotógrafos) 

B. anástrofe 

ERRADO 

 
O acúmulo de metáforas do texto é uma alegoria. 
 
A anástrofe é uma figura de linguagem baseada na inversão da ordem de palavras em uma frase. 
Exemplos: 

¶ “Tão leve estou, que nem sombra tenho.” 
¶ “Ao filho, a mãe deu o sorvete.” 
¶ “A seu respeito, ele falou muito.” 

C. alegoria 

CERTO 
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O acúmulo de metáforas do texto é uma alegoria. 
 
A alegoria é uma figura de linguagem que expande o significado de um termo, transmitindo mais sentidos 
a ele além do literal. Tem como característica ocorrer em um texto inteiro, sendo formada por várias 
metáforas relacionadas a um mesmo objeto. Exemplos típicos de alegoria são as fábulas. 

D. sinédoque 

ERRADO 

O acúmulo de metáforas do texto é uma alegoria. 
 
A sinédoque é uma figura de linguagem que consiste em exprimir o todo pela parte ou a parte pelo todo, 
podendo ser entendida como um tipo de metonímia. Exemplos: 

¶ “Leio Machado de Assis.” (“Machado de Assis” refere-se à sua obra literária) 
¶ “Ele bebeu a morte.” (Troca da causa, no caso um veneno, pelo efeito, que foi a morte) 

E. paródia 

ERRADO 

 

O acúmulo de metáforas do texto é uma alegoria. 
 
A paródia é um recurso usado para estabelecer diálogos entre diferentes textos, sendo caracterizada por 
se tratar de uma releitura cômica.  
 

QUESTÃO 34 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | Cargo: Técnico em Contabilidade (CM 
Coronel Fabriciano/MG) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Analise as afirmativas quanto ao uso dos pronomes nos trechos a seguir.  

I. “Nossa presença na Terra é agressiva, movemos uma guerra total a Gaia, atacando-a em todas as 

frentes.” (2º§) / Ocorre a presença de dois pronomes: um possessivo e outro pessoal.  

II. “Ela o mostra pela febre do aquecimento global, que não é uma doença,...” (2º§) / O trecho apresenta 

apenas dois pronomes: um pessoal e outro relativo.  

III. “Somos aquela porção da Terra que sente, pensa, ama e cuida.” (4º§) / Há dois pronomes: um 

demonstrativo e outro relativo. 
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Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A. I, II e III.  

B. II, apenas.  

C. I e II, apenas.  

D.  I e III, apenas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D.  I e III, apenas. 

ASSERTIVA I. 
 
CORRETA. 
 
A palavra "Nossa" é um pronome possessivo e a palavra "a", em "atacando-a", um pronome pessoal 
oblíquo. 

¶ Pronomes possessivos estabelecem ideia de posse, sendo eles: MEU, MINHA, TEU, TUA, SEU, SUA e 
respectivos plurais. 

Exemplos: 
 
        Tua casa é linda, Joana. 
         Nossos filhos são a esperança do futuro. 

¶ Já os pronomes pessoais oblíquos vêm ligados a verbos, sendo eles: O, A, OS, AS, LHE, TE, SE, ME, 
MIM, CONOSCO, CONVOSCO... 

Exemplos: 
 
       Não me disseste se virias aqui hoje. 
       Ana sairá conosco esta tarde. 
 
ASSERTIVA II. 
 
ERRADA. 
 
Há neste trecho três pronomes, não dois, como aponta a assertiva. Dois pessoais (reto e oblíquo, 
respectivamente) em Ela o mostra, e um relativo (a palavra "que").  

¶ Pronomes pessoais retos são os que exercem,em boa parte, função de sujeito, sendo: EU, TU, ELE, 
NÓS, VÓS, ELES. 
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Exemplos: 
 
        Eu ganhei na loteria! 
        Elas passaram no concurso. 

¶ Pronomes relativos são os que retomam um antecedente para evitar sua repetição. Funcionam 
como mecanismos de coesão. São eles: QUE, CUJO, ONDE, QUEM, O QUAL. 

Exemplos: 
 
        A poesia a que fizemos alusão foi escrita há 500 anos. 
        O assunto sobre o qual falamos na reunião é sigiloso. 
        A casa onde você e eu moramos foi demolida ontem. 
 
ASSERTIVA III. 
 
CORRETA. 
 
A palavra "aquela" é um pronome demonstrativo e a palavra "que" é um pronome relativo. 

¶ Pronomes demonstrativos servem para: 

a) localizar seres no espaço: 
 
Exemplos: 
 
     Pegue esta caneta, por favor. (Usa-se este, esta, isto para objetos próximos do falante) 
 
     Pegue essa caneta, por favor. (Usa-se esse, essa, isso para objetos próximos da pessoa com quem se 
fala) 
 
     Pegue aquela caneta, por favor. (Usa-se aquele, aquela, aquilo para objetos próximos de uma terceira 
pessoa) 
 
b) referenciar elementos no texto: 
 
Exemplos: 
 
      José só queria isto: falar com Ana. (Usa-se este, esta, isto para antecipar informações) 
 
      José casou-se com Ana, e isso gerou uma grande festa. (Usa-se esse, essa, isso para retomar 
informações) 
 
Observação: No caso de haver mais de um elemento para retomada, usa-se ESTE(A)/ISTO para o elemento 
mais próximo e AQUELE(A)/AQUILO para o mais distante. 
 
Exemplo: 
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        Méssi e Neymar são bons jogadores. Este é brasileiro e aquele é argentino.    

 

QUESTÃO 35 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Agente de Vigilância (CM Natividade/RJ) | 
Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Podemos ser mais dignos? Podemos. 
 
Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de autorreferência 
compulsiva e natural, que esteja contente com a situação em geral. 
 
Que pense ou diga: “Está tudo bem, estamos tranquilos, o país cresce, o povo é razoavelmente bem 
tratado, nada a reclamar…”. 
 
Manifestações se agitam no Brasil. Pelos mais singulares motivos, ora surreais, ora convincentes, saímos às 
ruas, querendo ordem, progresso e paz, mas admitindo entre nós a violência e o crime, tudo organizado e 
financiado por alguém. Um partido, uma instituição, um grupo… alguém. Pois nada disso acontece 
aleatoriamente. 
 
A mim me impressionam centenas de pessoas descendo de um trem quebrado e andando pelos trilhos em 
busca do seu destino ou de uma condução. Às vezes jogam pedras e quebram vidros ou portas do trem, 
mas a maioria, mesmo reclamando, não demonstra indignação. Muitos, num meio sorriso resignado, 
dizem: “É ruim, mas é assim, que fazer?”. 
 
Ou, quando a enchente mais uma vez inundou a casa, matou a criança, destruiu os bens, e ninguém em 
alguns anos providenciou nada, comentam: “Com a ajuda de Deus, vou mais uma vez começar do zero”. 
 
Manadas de seres humanos apinhados nos ônibus e trens, sem o menor conforto, pendurados naquelas 
alças, esfregados, amassados por tantos corpos humanos suados e exaustos, dia após dia, ano após ano, 
consumindo diariamente duas, quatro horas de seu tempo, sua saúde, sua vida, vão para o trabalho e 
voltam, em condição subumana, e fazem suas reclamações, às vezes com palavras duras e justas, mas 
acrescentam: “O que fazer? 
 
Por aqui é assim”. 
 
Podemos melhorar de vida? Podemos não ser caçados por bandidos como coelhos pelas ruas dia e noite, 
podemos viver em morros sem nos enfiarmos embaixo da cama nos frequentes tiroteios, podemos ter 
água para beber, cozinhar e tomar banho, e energia elétrica para o chuveiro, o ventilador, a luz da casa? 
 
Não sabemos para que lado nos virar, onde procurar, a quem recorrer. Talvez a esperança seja não a 
destruição de ônibus, a quebradeira de lojas, a insensatez desatada, mas o gesto mais simples, breve, 
pequeno, porém transformador, desde que a gente saiba o que está fazendo, o que deve fazer: o “voto”. 
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Porém uma imensa maioria de nós, embora adulta, nem sabe ler. Outra boa parte da população, se sabe 
ler, não tem energia, interesse, tempo, instrução suficiente para se dedicar a esses assuntos, se informar, 
debater e descobrir algum nome a quem confiar esse voto. 
 
Então, por estarmos tão cansados, suados, desanimados ou zangados, mas sem lucidez, eles vão receber, 
na hora da eleição, o apoio de quem parou um instante no posto da ilusão e digitou um número, um nome, 
uma sigla, um destino seu, que não acabará significando nada. 
 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-podemos-ser-mais-dignos-
podemos/. Acesso em: 18/08/2015. Adaptado.) 
 
No trecho “Dificilmente encontramos alguém, a não ser criança ou adolescente naquela fase de 
autorreferência compulsiva e natural, que esteja contente com a situação em geral.” (1º§), a expressão 
sublinhada expressa circunstância de 

A. modo. 

B. tempo. 

C. afirmação. 

D. intensidade. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. modo. 

O advérbio dificilmente indica o modo como algo é feito: de maneira difícil. 
 
"Dificilmente encontramos" 
 
Outros exemplos de advérbios de modo: 

¶ Rapidamente 
¶ Lentamente 
¶ Facilmente 
¶ Tranquilamente 

(1) Rapidamente e lentamente não são advérbios de tempo? Não. Esses advérbios indicam a velocidade, 
que é um traço dos advérbios de modo. Os de tempo indicam quando algo é feito: Ontem, hoje, amanhã, 
nunca, sempre, cedo, tarde, logo, antigamente, depois. 
 
(2) afirmação - São advérbios como: Realmente, certamente, positivamente. 
 
(3) intensidade - São exemplos: Bastante, menos, muito, mais. 
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QUESTÃO 36 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | Cargo: Agente de Manutenção 
(CRF SP) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre as frases apresentadas a seguir, só NÃO apresenta o correto uso do acento grave, indicador de 

crase na Língua Portuguesa: 

A. “A prova deve ser feita à caneta.” 

B. “Referia-se à mãe de sua amada esposa.” 

C. “Preferia a roupa mais quente à mais fresca.” 

D. “Queria muito agradecer àquele homem que lhe salvara a vida”. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. “A prova deve ser feita à caneta.” 

A presente questão solicita a assertiva que não apresenta o correto uso do acento grave. Com efeito, no 
caso da expressão "à caneta", a preposição "a" introduz circunstâncias de meio, e com esse tipo de 
adjunto não seria indicado o uso do acento grave.  
 
No entanto, cabe destacarmos que esta é uma situação controversa, uma vez que gramáticos importantes 
estão admitindo o uso da crase também no que se refere às circunstâncias de meio. Portanto, esta seria 
uma questão passível de anulação.   
 

QUESTÃO 37 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Assistente em 
Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



168 
 

  

 

Ainda sobre o excerto “Berro, no português mais castiço do manual do [jornal] Globo: HELP!”  (linhas 12 e 
13) e com base na norma culta do português contemporâneo brasileiro, é correto afirmar que a placa 
possui um desvio de natureza sintática, que gerou espanto no autor. Esse desvio foi em: 

A. grafia. 

B. regência. 

C. concordância.  

D. topologia pronominal. 

E. pontuação. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
Embora o enunciado mencione o excerto “Berro, no português mais castiço [...]”, devemos nos atentar ao 
fragmento que vem escrito na placa, ou seja, o seguinte trecho: 
 
"beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cerca". 
 
Nesse fragmento há um desvio de natureza sintática que causou espanto no autor do texto. A questão 
pede que identifiquemos esse erro. 

A. grafia. 

ERRADO 
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Todas as palavras da frase em estudo estão escritas corretamente. 

Portanto, NÃO há erro de grafia no fragmento em comento. 

B. regência. 

ERRADO 

O verbo "integrar" está no particípio e, nessa ocasião, é transitivo indireto, exigindo a preposição "a" em 
seu complemento (integrada a quê ou a quem?). 
 
Assim, a preposição "a" na expressão "aos contornos" foi usada corretamente, pois é exigida pela regência 
do verbo "integrar".  
 
Portanto, NÃO há erro de regência na frase em análise 

C. concordância.  

CERTO 

A frase "beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cerca" é um período composto por duas 
orações. 
 
Podemos considerar o trecho "que a cerca" como uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
O sujeito dessa oração subordinada é o pronome relativo "que", o qual substitui o substantivo "morros", 
portanto o verbo "cercar" deveria estar escrito no plural para concordar com esse sujeito. 
 
Assim, o frase correta seria: "beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cercam". 

D. topologia pronominal. 

ERRADO 

A topologia pronominal ou colocação pronominal expressa os três tipos de posição que os pronomes 
átonos podem ocupar na oração, quais sejam, próclise (antes do verbo), mesóclise (no meio do verbo) 
e ênclise (após o verbo). 
 
Como sabemos, o pronome relativo "que" é fator de próclise, ou seja, é uma palavra que atrai o pronome 
átono para antes do verbo. 
 
Assim, percebemos que NÃO há erro de colocação pronominal na frase em análise, pois o pronome "a" foi 
colocado corretamente antes do verbo "cercar" por conta da presença do pronome relativo "que" (fator 
de próclise).  

E. pontuação. 

ERRADO 
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Com base na norma culta do português contemporâneo brasileiro, verificamos que a frase em comento foi 
devidamente pontuada. 
 
Assim, podemos afirmar que NÃO há erro de pontuação na frase em análise. 
 

QUESTÃO 38 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Damianópolis (GO) | Cargo: Agente Administrativo (Pref 
Damianópolis/GO) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Por que é importante educar para valores?  
 
O noticiário da semana traz informações tristes sobre as perspectivas da paz na Colômbia, os resultados 
das eleições para prefeito e, num cantinho, quase despercebida, uma nota sobre o referendo na Hungria a 
propósito da cota de imigrantes que a União Europeia estabeleceu para cada país-membro.  
 
A Hungria decidira, por 95% dos votos, não abrigar refugiados. Por sorte, dado o baixo comparecimento, o 
resultado do referendo não teve valor. A Hungria é um país com um sistema educacional expressivamente 
melhor que o nosso, posicionando-se em 39º lugar no Pisa, contra nossa desconfortável 58ª posição, 
embora com uma média inferior à da OCDE.  
 
Pensei, quando li, em como pode ser falacioso acharmos que basta oferecer educação de qualidade para 
tornarmos o indivíduo mais apto a vencer preconceitos e a se perceber como parte da grande “tribo” 
humana. Afinal, as identidades nacionais, nos séculos 19 e 20, se definiram num processo de “nós” contra 
os “outros”.  
 
A solidariedade e a compaixão seriam sentimentos reservados a nós, não aos outros. Vencer essa lógica é 
dificílimo, mesmo entre grupos étnicos no mesmo país, independentemente da aparente qualidade do 
sistema educacional vigente.  
 
Lembrei-me de outras ondas de refugiados, estes oriundos da Hungria: os judeus, especialmente em 1944, 
e os perseguidos políticos em 1956, depois de uma “primavera húngara” dizimada por tanques. Os 
refugiados húngaros foram recebidos em diversos países, inclusive no Brasil. E, agora, em transição 
demográfica acentuada, precisando de jovens para incorporar à sua envelhecida força de trabalho, não 
querem refugiados dos outros?  
 
A verdade é que não basta ter uma população com bom estudo ou até com nível superior. Há também que 
se formar para valores, nas famílias e nas escolas.  
 
Isso não quer dizer, no Brasil, acrescentar mais uma disciplina às já 13 que disputam as quatro horas de 
aula, no nosso sofrível ensino médio. Quer dizer que devemos ensinar os conteúdos de forma diferente, 
formando, como nos é proposto pelo recente documento aprovado pela ONU em 2015, “alunos como 
cidadãos globais”.  
 
Alunos comprometidos com os destinos do planeta, aptos a serem autônomos, mas também solidários, e 
não só com seus conterrâneos ou correligionários. Alunos persistentes, mas também abertos a novas 
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experiências e a novos horizontes, que podem entender que o diferente não é ilegítimo, que o estrangeiro 
não é uma ameaça.  
 
Educar para valores em 2016 é não permitir nunca mais que crianças sírias naveguem sem rumo e que 
povos que agora não necessitem mais de ajuda fechem-lhes as portas, não importando quão melhores 
sejam seus sistemas de ensino.  
 
(COSTIN, Cláudia. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-costin/2016/10/1820521-
por-que-e-importante-educar-paravalores.shtml. Acesso em: 07/10/2016.) 
 
“A solidariedade e a compaixão seriam sentimentos reservados a nós, não aos outros. Vencer essa lógica é 
dificílimo, mesmo entre grupos étnicos no mesmo país, independentemente da aparente qualidade do 
sistema educacional vigente.” (4º§) De acordo com a classe de palavras, os termos sublinhados, dentro do 
contexto empregado, são respectivamente: 

A. Artigo, adjetivo e substantivo.  

B. Artigo, pronome e substantivo.  

C. Preposição, pronome e adjetivo. 

D. Preposição, substantivo e adjetivo. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO ALTERNATIVA C 

C. Preposição, pronome e adjetivo. 

A questão exige conhecimento sobre as classes gramáticas, também conhecidas como classes das palavras, 
são divisões das palavras em categorias de acordo com sua função. Elas podem ser variáveis (substantivo, 
adjetivo, pronome, artigo, verbo, numeral) e invariáveis (advérbio, preposição, conjunção, interjeição).  
 
O termo 'a' é preposição exigida pelo verbo reservar que, nesse caso, é transitivo direto e indireto. O termo 
'outros' é um pronome indefinido, está no lugar de um substantivo e dá uma ideia vaga. E 'educacional' 
funciona como adjetivo, está caracterizando o substantivo 'sistema'. 
 
Preposição é termo invariável que liga duas palavras de uma mesma oração estabelecendo entre elas uma 
relação de sentido. As preposições essenciais são: a,ante,após, com, contra, de, desde, em ,entre, para, 
per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. 
 
O pronome indefinido se aplica à 3ª pessoa gramatical, dando-lhe sentido impreciso, vago, indeterminado. 
Os pronomes indefinidos variáveis são: algum, nenhum, todo, outro, muito, tanto, quanto, pouco, vário, 
certo, qualquer, bastante, qual, tal (os últimos quatros pronomes só variam em número). Os invariáveis 
são: alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, quem, menos, mais, que. 
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Adjetivos são palavras que modificam o substantivo atribui-lhe características (qualidade, estado, aspecto, 
modo de ser). Em relação a sua formação podem ser: simples, composto, derivado, primitivo. Locução 
adjetiva é junção de palavras que desempenham a função de apenas um adjetivo.  
 

QUESTÃO 39 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Palhoça (SC)| Cargo: Professor Nível Alfabetizado (Pref 
Palhoça/SC) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Leia o texto a seguir para responder a questão sobre seu conteúdo. 
 
Bicicletando 
 
Numa tarde ensolarada, João e sua mãe saíram a passeio pelas alamedas da vizinhança em direção à praça. 
João se divertia pedalando a nova bicicleta que ganhara de Natal, enquanto sua mãe admirava-o com 
orgulho. 
 
Lá chegando, a mãe acomodou-se em seu banco predileto enquanto João circulava animadamente ao 
redor da praça. Por alguns instantes a mãe não o enxergava, oculto pelas grandes árvores, mas ficava 
sossegada, pois conhecia a habilidade de João. 
 
Cada vez que passava pelo banco da mãe, João acenava e ela olhava-o envaidecida. 
 
Depois de passar várias vezes pela mãe, o menino resolveu demonstrar aquilo que tinha aprendido. 
 
- Olhe, mamãe, estou dirigindo a bicicleta sem uma das mãos! 
 
- Muito bem! 
 
Alguns minutos depois, o filho volta dizendo: 
 
- Mamãe, sem as duas mãos! E a mãe apreensiva, lhe diz: 
 
- Cuidado, querido, não a deixe embalar na descida. Mais alguns minutos e ela se vira à direita para vê-lo, 
vindo em sua direção. Agora, equilibrando-se sobre a bicicleta: 
 
- Veja, mãe, sem um pé! E na volta seguinte: 
 
- Mãããeee, sem os dentes!! Pobre Joãozinho... 
 
No trecho “sem uma das mãos”, podemos classificar a palavra UMA como: 

A. Verbo. 

B. Artigo. 
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C. Pronome. 

D. Numeral. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. Numeral. 

No trecho em questão, a palavra uma é classificada como numeral. 

¶ numeral - classe gramática variável, utilizada para representação numérica. O numeral pode ser: 
cardinal (um, três, cinco), ordinal (primeiro, décimo quinto), multiplicativo (dobro, dupla), 
fracionário (um sexto, cinco oitavos) e coletivos (bimestre, centena, par). 

 

QUESTÃO 40 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Cargo: Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico - Administração (IFBAIANO) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Ainda sob a perspectiva da organização textual, por meio da coesão, é correto afirmar que há, no texto, 

predominância de remissão ao professor Pasquale: 

A. catafórica. 

B. exofórica. 

C. expletiva. 

D. dêitica. 

E. anafórica. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
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O processo de coesão de natureza endofórica é relativo ao tipo de relação que as informações mantém 
no interior de um texto. 
 
A questão pede então, que identifiquemos de que forma foi feita a referência ao nome do 
professor Pasquale Cipro Neto, a fim de se manter a coerência ao mesmo tempo que não se precise redizer 
o nome completo do professor o tempo todo, criando assim, a coesão textual.  
 
Para que isso seja feito, são apresentadas nas alternativas as funções endofóricas - anafórica e catafórica - 
e as exofóricas - dêitica ou díctica -. 

A. catafórica. 

ERRADO 

O processo de coesão de natureza endofórica é relativo ao tipo de relação que as informações mantém 
no interior de um texto. Dividido em anafórica e catafórica, a alternativa aborda a 
classificação catafórica que faz referência ao que ainda vai ser dito. Porém, a questão ao debater sobre o 
termo que faz remissão ao professor Pasquale, ela busca a função que faz referência a algo já dito 
anteriormente no texto. 

B. exofórica. 

ERRADO 

 

Quando falamos da função exofórica, percebemos que ela relaciona os termos de fora do texto para 
dentro (também é chamada de dêitica/díctica).  
 
Porém, a questão pede que identifiquemos de que forma foi feita a referência ao nome do professor 
Pasquale Cipro Neto, a fim de se manter a coerência ao mesmo tempo que não se precise redizer o nome 
completo do professor o tempo todo, criando assim, a coesão textual. Percebemos ainda que esse tipo de 
coesão foi feito através do uso da repetição, que é feito a partir da referência a algo já dito 
anteriormente dentro do texto, se encaixando como função endofórica, mais especificamente na 
classificação de anáfora.  

C. expletiva. 

ERRADO 

As partículas expletivas tem função de realce.  
Já na questão, pede-se que identifiquemos a função que faz referência a algo anteriormente dito no texto.  
 
As partículas de realce geralmente são aquelas que não possuem nenhuma função gramatical no interior 
das orações onde, costuma-se usar para isso, o que, me e se. 

D. dêitica. 

ERRADO 

A função dêitica tem o mesmo significado que a exofórica.  
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Ou seja, ambas funções, a exofórica e a dêitica relacionam termos de fora do texto para dentro.  
Essa função ainda, tem como objetivo localizar alguma coisa no espaço/tempo. Porém, notamos que a 
remissão ao professor Pasquale é feita de forma endofórica através da repetição.  

E. anafórica. 

CERTO 

Na questão pede-se expliquemos como foi feita a remissão ao professor Pasquale.  
 
Analisando trechos do texto, percebemos que, na grande maioria das vezes ao se referir ao 
professor Pasquale Cipro Neto, o texto optou por citar apenas o seu primeiro nome, Pasquale, usando 
da repetição desse termo para se referir a ele. 
 
Assim, a função anáfora faz com que, um termo que já foi dito anteriormente dentro do texto 
(endoforicamente), seja remetido através de algum termo. Gramaticalmente, a figura de construção, 
anáfora, consiste na repetição de uma mesma palavra no início de frases.  

 

QUESTÃO 41 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Araguari (MG) | Cargo: Assessor Cerimonial (CM Araguari/MG) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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As vírgulas empregadas no período “Tudo calculado, descontada a depreciação, devo estar valendo aí uns” 

foram necessárias para 

A. Isolar orações adverbiais da oração principal.  

B. Separar orações que apresentam sujeitos diferentes.  

C. Isolar orações adjetivas explicativas da oração principal.  

D. Isolar orações reduzidas de particípio da oração principal. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. Isolar orações reduzidas de particípio da oração principal. 

Orações reduzidas não são introduzidas por conjunções e seus verbos estão em suas formas nominais: 
particípio, infinitivo e gerúndio.. 
 
A oração reduzida leva esse nome por ter seu tamanho reduzido em relação à oração desenvolvida. Veja 
um exemplo de desenvolvida: 
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"Tudo calculado, mesmo que desconte toda a depreciação, devo estar valendo aí uns..." 
 
A grande maioria dos verbos no particípio termina com ado ou ido.   
 
Veja mais um exemplo de oração reduzida: 
 
"Cumprida a promessa de estudar, você poderá ir à festa." Oração reduzida de infinitivo. 
"Desde que cumpra a promessa de estudar, você poderá ir à festa." Oração desenvolvida. 

 

QUESTÃO 42 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (MG) | Cargo: Advogado (CM Coronel 
Fabriciano/MG) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Analise as afirmativas a seguir relacionadas ao texto. 

I. O aprendizado de palavras é amplo e envolve o aprendizado de diferentes conhecimentos. 

II. Aprender as palavras é elementar para que se possa aprender rapidamente um conhecimento novo. 

III. Os dados apresentados no texto contrariam, em parte, pesquisas anteriores. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A. III. 

B. I e II. 

C. I e III. 

D. II e III. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
GABARITO: ALTERNATIVA C 
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C. I e III 

ASSERTIVA I. 
 
CORRETA. 
 
O texto deixa evidente que passamos a usar palavras a partir do momento em que precisamos de 
contextos/situações para usá-las. 
 
Veja os trechos a seguir: 
 
"Não apenas as pronúncias ou o que significam, mas também o contexto adequado para usá-las." 
 
"Assim (...) algumas exigem mais repetições que outras." 
 
ASSERTIVA II. 
 
INCORRETA. 
 
Segundo o texto, ocorre o contrário. É mais fácil adquirir um novo conhecimento para associar a ele 
palavras e aprendermos a usá-las. 
 
Veja o trecho: 
 
"(...) [Catherine Snow] pondera que existem diferentes condições de aprendizado e, às vezes, basta ouvir a 
palavra uma única vez para aprendê-la." 
 
"'Você pode apontar para algo e dizer a palavra. Com isso, as crianças podem aprender, se lembrar dela e 
passar a usá-la a partir desse momento.'" 
 
ASSERTIVA III. 
 
CORRETA. 
 
A educadora Catherine Snow evidencia que há situações que contrariam pesquisas e usa o exemplo das 
crianças para refutá-las. 
 
Veja: 
 
"'Você pode apontar para algo e dizer a palavra. Com isso, as crianças podem aprender, se lembrar dela e 
passar a usá-la a partir desse momento.'" 
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QUESTÃO 43 – 45% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Administração Geral 
(IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Ainda sobre a locução “DOS EPITÁFIOS” pode-se afirmar que, sintaticamente, funciona como 

A. adjunto adnominal restritivo de “FILOSOFIA”. 

B. aposto especificativo de “FILOSOFIA”.  

C. complemento nominal de “FILOSOFIA”.  

D. adjunto adnominal explicativo de “FILOSOFIA”.  

E. aposto explicativo de “FILOSOFIA”. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige conhecimentos sobre adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. 
 
> Complemento nominal: é o termo integrante da oração que estabelece uma relação sintática com um 
nome (substantivo, advérbio ou adjetivo), complementando seu sentido. Normalmente tem valor 
semântico passivo e sempre vem preposicionado. Veja os exemplos: 
 
Temos certeza da vitória. (certeza é substantivo) 
O júri votou favoravelmente ao réu. (favoravelmente é advérbio) 
Esta sala vive cheia de pernilongos. (cheia é adjetivo) 
 
> Adjunto adnominal: é o termo que restringe, caracteriza, modifica ou determina um substantivo ou 
palavra de valor substantivo. As classes gramaticais que podem funcionar como adjunto adnominal 
são: pronome, locução adjetiva, adjetivo, numeral e artigo. Exemplo: 
 
Os dois grandes homens de negócios compraram aquelas casas. 
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Os: artigo 
Dois: numeral 
Grandes: adjetivo 
De negócios: locução adjetiva 
Aquelas: pronome demonstrativo 
 
É bastante comum a confusão entre o complemento nominal (CN) e o adjunto adnominal (AA). Anotem as 
seguintes dicas: 
 
1. AA: o termo preposicionado caracteriza substantivo. 
    CN: o termo preposicionado complementa substantivo, adjetivo ou advérbio. 
 
2. AA: o substantivo caracterizado pode ser concreto ou abstrato. 
    CN: o substantivo complementado só pode ser abstrato. 
 
3. AA: o termo preposicionado é agente (pode ser reescrito na voz ativa). 
    CN: o termo preposicionado é paciente (pode ser reescrito na passiva analítica). 
 
4. Normalmente o AA tem relação de posse com o substantivo. 
 
> Aposto: é um termo de valor substantivo que explica, esclarece, desenvolve, resume outro termo 
antecedente. Há alguns tipos, quais sejam: 
 
1. Explicativo 
 
Machado de Assis, um dos maiores escritores de todos os tempos, fundou a Academia Brasileira de Letras. 
 
2. Especificativo 
 
O jogador Messi é um dos melhores da história. 
 
3. Distributivo 
 
Tenho dois gatinhos: o Bigode e a Neném. 
 
4. Enumerativo 
 
Alguns livros de King me fascinam - por exemplo, O Iluminado, Misery e It. 
 
5. Resumitivo 
 
Casas, prédios e carros, tudo foi levado pela enchente. 
 
6. De uma oração: refere-se a uma oração inteira por meio das palavras sinal, fato, coisa, motivo, razão... 
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As nuvens negras estão chegando, o que pode indicar mais um dilúvio. (O "o" está retomando toda a 
oração anterior) 
 
Referência: 
 
PESTANA, Fernando. A gramática para concursos públicos. 3. ed. São Paulo: Método, 2018. 
 
Agora, analisemos as assertivas: 

A. adjunto adnominal restritivo de “FILOSOFIA”. 

CERTO 
 
Em "Filosofia dos epitáfios", o termo "dos epitáfios" está restringindo de qual filosofia estamos falando. 
Dessa forma, podemos entender o sentido restritivo agregado a ele. 
 
Além disso, notem como existe a relação de posse: a filosofia é dos epitáfios. Logo, trata-se de um adjunto 
adnominal. 
 
Pessoal, reparem que não há explicação sobre o termo "filosofia", por isso não pode ser um adjunto 
adnominal explicativo. Falamos sobre uma filosofia específica: a dos epitáfios. 
 
Para finalizar, lembrem-se de que geralmente, quando tivermos termos especificativos, eles não virão 
entre vírgulas, ao contrário dos explicativos, os quais deverão ser isolados por pontuação. É o caso das 
orações adjetivas restritivas (as quais exercem função de adjunto adnominal) e das explicativas (que 
exercem função de aposto explicativo). 

B. aposto especificativo de “FILOSOFIA”.  

ERRADO 
 
Gente, esse "dos epitáfios" é um adjunto adnominal, e não aposto. 
 
Para diferenciá-los, devemos ter em mente que há correspondência semântica entre o aposto e o termo a 
que se refere: normalmente, é possível tirar a preposição que precede o aposto. O adjunto, em 
contrapartida, não possui essa correspondência, e se a preposição for retirada, a estrutura fica 
comprometida. Vejamos: 
 
A cidade (de) Brasília é plana. (Aposto especificativo: Brasília é uma cidade) 
 
O clima de Brasília é quente. (Adjunto adnominal: Brasília é um clima?) 
 
Outros apostos especificativos: o estádio do Maracanã, o ano de 2021, o mês de dezembro, festa de 
carnaval... 
 
Assertiva incorreta. 
 
Referência: 
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PESTANA, Fernando. A gramática para concursos públicos. 3. ed. São Paulo: Método, 2018. 

C. complemento nominal de “FILOSOFIA”.  

ERRADO 
Não se trata de complemento nominal, mas sim de adjunto adnominal. 
 
Vamos relembrar as diferenças entre adjunto adnominal (AA) e complemento nominal (CN)? 
 
1. AA: o termo preposicionado caracteriza substantivo. 
    CN: o termo preposicionado complementa substantivo, adjetivo ou advérbio. 
 
2. AA: o substantivo caracterizado pode ser concreto ou abstrato. 
    CN: o substantivo complementado só pode ser abstrato. 
 
3. AA: o termo preposicionado é agente (pode ser reescrito na voz ativa). 
    CN: o termo preposicionado é paciente (pode ser reescrito na passiva analítica). 
 
4. Normalmente o AA tem relação de posse com o substantivo. 
 
Como vimos, existe uma relação de posse: a filosofia é dos epitáfios, o que nos permite concluir que se 
trata de um adjunto adnominal. 
 
Alternativa incorreta. 

D. adjunto adnominal explicativo de “FILOSOFIA”.  

ERRADO 
De fato, "dos epitáfios" é um adjunto adnominal. Entretanto, é especificativo, restritivo, e não explicativo. 
 
Reparem que não há que se falar em adjunto adnominal explicativo, pois sua própria natureza 
é restritiva/especificativa: a filosofia é dos epitáfios; estamos restringindo o termo genérico "filosofia" 
apenas à dos epitáfios. 
 
Alternativa incorreta. 

E. aposto explicativo de “FILOSOFIA”. 

ERRADO 
Não se trata de aposto, mas sim de adjunto adnominal. Como vimos, existe uma relação de posse: a 
filosofia é dos epitáfios, o que nos permite concluir que se trata de um adjunto adnominal. 
 
Lembrem-se de que o aposto explicativo explica, esclarece algum termo anterior ou posterior; sempre 
vem isolado por pontuação, notadamente: vírgula, dois-pontos, travessão ou parênteses. Vejam alguns 
exemplos: 
 
Pelé, o Rei do Futebol, será um dia superado? 
Isso me incomoda bastante: áudios de mais de cinco segundos. 
 
Alternativa incorreta. 
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QUESTÃO 44 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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“Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu 
‘autodesenvolvimento’ para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição.” (linhas 16 a 18) 

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Há ocorrência de duas formas verbais em voz passiva. 
II. Existem duas locuções verbais no período. 
III. Há ocorrência de um QUE pronome relativo e um QUE conjunção subordinativa. 
Assinale: 

A. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

C. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D. se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

E. se nenhuma afirmativa estiver correta. 

"Ele achava que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu 
‘autodesenvolvimento’ para que pudessem aproveitar ao máximo sua posição." 

¶ I. Há ocorrência de duas formas verbais em voz passiva.   INCORRETA 

Há apenas uma forma verbal na voz passiva: "ser encorajadas" 

¶ II. Existem duas locuções verbais no período.     INCORRETA 

Existem três locuções verbais no período: "deveria ser", "deveriam ser encorajadas" e "pudessem 
aproveitar". 

¶ III. Há ocorrência de um QUE pronome relativo e um QUE conjunção subordinativa.    INCORRETA 

Não há ocorrência de um QUE pronome relativo: 
 
"que a sociedade":  conjunção subordinativa substantiva objetiva direta  
 
"para que": conjunção subordinativa adverbial final 
 
Portanto, nenhuma afirmativa está correta. 
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QUESTÃO 45 – 46% DE ACERTOS  

Órgão: Universidade Federal do Vale do São Francisco | Cargo: Analista de Tecnologia da 
Informação (UNIVASF) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
Leia o texto abaixo do educador e intelectual Arnaldo Niskier e responda à questão abaixo. 
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Para que se possa comprovar, argumentativamente, a resposta da questão imediatamente anterior, foi 

utilizado o seguinte mecanismo: 

A. ausência de comparação. 

B. excesso de metalinguagem. 

C. presença constante de metáforas.  

D. quantidade excessiva de perguntas retóricas. 

E. citação de mais de um presidente ou de ex-presidente do Brasil. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

E. citação de mais de um presidente ou de ex-presidente do Brasil. 

O enunciado solicita que o aluno associe um dos mecanismos expostos nas alternativas à resposta de uma 
questão anterior referente ao mesmo texto, a fim de comprová-la argumentativamente. 
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O texto se refere à Política de Estado. Aquela resposta foi fundamentada, principalmente, a partir da 
introdução, quando o autor menciona as promessas feitas pelos principais candidatos à Presidência da 
República. 
 
Foi mencionada ainda a crítica feita pelo autor ao governo então vigente à época, que citava 
constantemente JK, sendo que sua política econômica estaria longe das realizações desse Presidente. 
 
Chega-se à conclusão de que o fato de o autor ter citado um ou mais Presidentes remete a uma Política de 
Estado, visto que ela retrata aquelas necessidades populares mais estáveis, duradouras, que tem 
continuidade ao longo do tempo, como a Educação, por exemplo. Ou seja, falou-se de determinados 
assuntos que devem ser enfrentados por qualquer governante em qualquer tempo, como é o caso da 
Educação. 
 

QUESTÃO 46 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB)| Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 

é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 
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Acerca do trecho “(..) são também uma intervenção na sociedade, não apenas para desmistificar muitos 

dos preconceitos que a sociedade brasileira ainda tem quanto à língua, mas principalmente para formar 

cidadãos críticos, que sabem avaliar um argumento.” (linhas 21 a 23), uma forma de confrontá-lo é  

A. ensinar gramática normativa, exclusivamente por meio de regras. 

B. trabalhar, em sala, conceitos de sociolinguística. 

C. trabalhar, em sala, descrição fonética dos falares de determinada região. 

D. falar sobre preconceito linguístico. 

E. utilizar-se de textos que reproduzam regionalismos. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige habilidades de leitura e interpretação de texto. 
 
É preciso conhecer a ideia central exposta pelas autoras (um tipo diferente de trabalho com a língua 
portuguesa nas escolas e a inserção da área da linguística no trabalho docente) para que seja 
possível identificar as ideias que são contrárias ao ponto de vista defendido por elas. 

A. ensinar gramática normativa, exclusivamente por meio de regras. 

CERTO 

O ensino da gramática normativa confronta a ideia exposta no trecho, pois esse tipo de gramática não se 
relaciona a “desmistificar muitos dos preconceitos que a sociedade brasileira ainda tem quanto à língua”. 
 
Ao contrário, o ensino desse tipo de gramática reforça a ideia de que quem não conhece as regras 
gramaticais não sabe falar nem escrever. Isso gera preconceito e dificuldades de aprendizagem.  

B. trabalhar, em sala, conceitos de sociolinguística. 

ERRADO 

O trabalho com conceitos de sociolinguística não confronta a ideia do trecho que apresenta um dos pilares 
dessa área da linguística: “desmistificar muitos dos preconceitos que a sociedade brasileira ainda tem 
quanto à língua”. 
 
Pode-se afirmar, também, que o texto, no geral, apoia os estudos da sociolinguística. 

C. trabalhar, em sala, descrição fonética dos falares de determinada região. 

ERRADO 

Essa proposta não confronta a ideia exposta no trecho, mas concorda, ou corrobora, com ela. Fazer a 
descrição fonética dos falares de uma região contribui para que o indivíduo conheça a sociedade em que 
vive e se torne crítico diante da realidade. 
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O contexto também vai ao encontro dessa ideia quando afirma que esse tipo de estudo favorece a 
“inclusão de todos os falares (e de todos os falantes)”.  

D. falar sobre preconceito linguístico. 

ERRADO 

Essa ação concorda com a ideia de que é preciso “desmistificar muitos dos preconceitos que a sociedade 
brasileira ainda tem quanto à língua”. 
 
Portanto, falar sobre o preconceito linguístico é uma forma de combatê-lo, o que objetiva as autoras do 
texto. 

E. utilizar-se de textos que reproduzam regionalismos. 

ERRADO 

Essa ação concorda com a ideia de que é preciso “desmistificar muitos dos preconceitos que a sociedade 
brasileira ainda tem quanto à língua”.  
 
Ao promover o conhecimento das diferenças existentes na língua portuguesa que se pratica no Brasil, os 
preconceitos são combatidos e os alunos podem ampliar seus conhecimentos sobre as características 
regionais do nosso país. 
 

QUESTÃO 47 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Arquivista (AGU) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
   Por que o legado do sábio chinês Confúcio atravessou milênios 
 
   Pensador desenvolveu uma filosofia política que refletia seu horror ante a guerra constante que o 
rodeava. Ao longo 
dos séculos, o pensamento chinês tem sido o produto de uma variedade de influências, entre elas o 
budismo, o taoísmo e o 
marxismo. No entanto, uma tradição esteve acima de todas no pensamento chinês por mais de dois 
milênios: as ideias do 
pensador Confúcio (551 a.C. a 479 a.C.). 
 
 (5) Embora ele tenha chegado a simbolizar a filosofia chinesa, não teve muito sucesso em vida. Ele viveu 
durante uma 
época em que a China que conhecemos hoje era um mosaico de pequenos reinos rivais. Confúcio 
desenvolveu uma filosofia 
política que refletia seu horror ante a guerra constante que o rodeava. Ele vagou de reino em reino 
tentando persuadir os 
governantes a seguir seus ensinamentos, mas nunca conseguiu nada além de um cargo público de baixo 
escalão. No entanto, 
conseguiu um grupo de seguidores dedicados, que transmitiu seus ensinamentos às gerações seguintes. 
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(10) Apenas centenas de anos depois, durante a dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.), o confucionismo, um 
sistema ético 
de comportamento e governo, tornou-se o norte que definiria a cultura chinesa nos dois milênios 
seguintes. O confucionismo 
não é uma religião como tal. Ainda que Confúcio não negasse a existência de um mundo espiritual, ele 
afirmou que era mais 
importante se concentrar neste mundo enquanto se estava nele. 
 
Refletindo seu desgosto pela guerra, ele declarou que a ordem era um requisito fundamental na sociedade. 
Sustentar 
(15)  essa ordem era acreditar na importância das relações hierárquicas. Os súditos tinham de obedecer a 
seus governantes, filhos 
a seus pais e esposas, a seus maridos. No entanto, Confúcio não queria que essa ordem fosse imposta pela 
força. Ele achava 
que a sociedade deveria ser harmoniosa e as pessoas deveriam ser encorajadas em seu 
"autodesenvolvimento" para que 
pudessem aproveitar ao máximo sua posição. 
 
Segundo o pensamento de Confúcio, o estado moral de alguém não dependia de sua posição social. Era 
possível, 
(20)  e de fato bastante provável, que houvesse bons camponeses ao mesmo tempo que um governante 
poderia ser perverso ou 
um aristocrata, cruel. O pensamento confucionista também se diferenciava do pensamento moderno, na 
medida em que 
glorificava o passado e defendia a veneração da velhice. "Eu sigo o Zhou", disse Confúcio, referindo-se à 
antiga dinastia que 
foi considerada uma "idade de ouro" perdida por gerações de governantes chineses. 
 
No centro do confucionismo há um contrato social: os governados deviam lealdade aos governantes, mas 
os 
(25)  governantes que não se importavam com o bem-estar do povo perderiam o "mandato do céu" e 
poderiam ser justamente 
derrubados. Confúcio nunca deu aos governantes uma licença para a opressão. 
 
Ao participar do "li" (que é frequentemente traduzido como "ritual", mas na verdade significa algo como 
"comportamento apropriado"), os humanos provaram ser civilizados, independentemente de sua origem, e 
podiam aspirar a 
se tornar "junzi" ("pessoas de integridade") ou mesmo "sheng" ("sábios"). Para isso, a educação era 
fundamental. 
 
(30) O pensamento confucionista mudou imensamente com o tempo. O próprio Confúcio provavelmente 
não teria 
reconhecido a maneira como suas ideias foram adaptadas por governantes posteriores. Apesar da ênfase 
na ética e na 
harmonia como a melhor maneira de governar um país, os governantes chineses também garantiram o 
monopólio do uso da 
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força. Confúcio desaprovava a busca do lucro como um fim em si, mas da dinastia Song (960 d.C. a 1279 
d.C.) em diante, a 
China viveu uma revolução comercial, e no final do período imperial (1368 d.C. a 1912 d.C.) até a ideologia 
oficial rendeu-se 
(35)  à lógica do lucro. 
 
O confucionismo não foi um conjunto monolítico de ideias por mais de 2.500 anos. No entanto, seus 
princípios 
básicos sustentaram o que significava ser chinês até meados do século 19. A chegada de influências 
ocidentais, na forma de 
comerciantes de ópio e missionários, deu uma sacudida indesejada ao velho mundo do pensamento 
confucionista. O 
pensamento moderno deixou sequelas profundas. O impacto do nacionalismo e do comunismo, e seu 
amor inerente pela 
(40)  novidade e pelo progresso, em vez da reverência por uma era de ouro do passado, destruíram muitas 
das certezas do antigo 
mundo confucionista. 
 
No entanto, essas ideias não desapareceram completamente. Na China contemporânea, o governo, que 
não está 
mais tão ligado à ideologia de Mao Tse-tung, está buscando a tradição chinesa para encontrar um núcleo 
moral para o século 
21. O "professor número um", Confúcio, está novamente nos programas escolares. Os valores de ordem, 
hierarquia e 
(45)   obrigação mútua permanecem tão atraentes no século 21 quanto no século 5 a.C. 
 
(Rana Mitter. Revista BBC History. 
31/12/2018, com adaptações)  
 
Assinale a alternativa em que o termo indicado não exerça função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4). 

A. Han (linha 10)  

B. um sistema ético de comportamento e governo (linhas 10 e 11) 

C. ("sábios") (linha 29) 

D. Confúcio (linha 30) 

E. Confúcio (linha 44) 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
ATENÇÃO: 

¶ Aposto é um termo que amplia, desenvolve, explica, resume ou especifica o conteúdo de outro 
termo e, sintaticamente, equivale a este. 
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 "as ideias do pensador Confúcio" 
 
Nesse trecho, vemos que "Confúcio" exerce a função de aposto, pois especifica o termo "pensador" e, 
sintaticamente, equivale a esse termo. 

A. Han (linha 10)  

ERRADO 

Também exerce função de aposto, pois especifica o termo "dinastia". 
 
Logo, dizer que esse termo não exerce função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4) está incorreto. 

B. um sistema ético de comportamento e governo (linhas 10 e 11) 

ERRADO 

"o confucionismo, um sistema ético de comportamento e governo," 
 
"um sistema ético de comportamento e governo" também exerce função de aposto, pois define o termo 
"confucionismo", e, sintaticamente, equivale a esse termo. 
 
Logo, dizer que esse termo não exerce função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4) está incorreto. 

C. ("sábios") (linha 29) 

ERRADO 

"ou mesmo "sheng" ("sábios")" 
"sábios" também exerce função de aposto, pois define o termo "sheng", e, sintaticamente, equivale a esse 
termo. 
Logo, dizer que esse termo não exerce função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4) está incorreto.  

D. Confúcio (linha 30) 

CERTO 

"O próprio Confúcio provavelmente não teria" 
"Confúcio", nessa oração, é núcleo do sujeito "O próprio Confúcio", não exercendo, pois, a função de 
aposto. 
Logo, dizer que esse termo não exerce função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4) está correto. 

E. Confúcio (linha 44) 

ERRADO 

'O "professor número um", Confúcio,' 
'Confúcio' também exerce função de aposto, pois especifica o termo 'O "professor número um"', e, 
sintaticamente, equivale a esse termo. 
Logo, dizer que esse termo não exerce função sintática idêntica à de Confúcio (linha 4) está incorreto. 
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QUESTÃO 48 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
O texto acima trata-se do primeiro capítulo da obra “Gramática na escolas”, escrita pelas pesquisadoras 

Roberta Pires e Sandra Quarezemin. Na obra, as autoras procuram gerar reflexão sobre o papel do linguista 

nas salas de aula e nas escolas, com o objetivo de demonstrar que, em razão da chamada “língua natural”, 
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é possível construir “gramáticas” e melhorar a educação do País. Com base nesse texto, em seus 

conhecimentos em linguística, em gramática, em literatura e em ensino de língua, responda o seguinte 

item. 

Ainda sobre o trecho “Uma outra razão para utilizarmos a Linguística na escola é o fato de que ela permite 

a inclusão de todos os falares (e, portanto, de todos os falantes), não apenas de variedades diferentes do 

português, variedades que são estigmatizadas socialmente” (linhas 13 a 15), pode-se afirmar que um (uma) 

dos (das) linguistas (as) autores (as) que mais segue a linha da sociolinguística como fundamental para o 

ensino de língua na escola e que tem, inclusive, obras sobre o assunto é 

A. Ingedore Villaça Koch. 

B. Carlos Henrique da Rocha Lima. 

C. Stella Maris Bortoni-Ricardo. 

D. Napoleão Mendes de Almeida. 

E. Sérgio Nogueira. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C  

C. Stella Maris Bortoni-Ricardo. 

Para resolver a questão será necessário conhecimento acerca dos autores que têm obras voltadas para 
a Linguística, uma ciência que estuda a linguagem humana. 
 
Stella Maris Bortoni-Ricardo é professora de Linguística em Brasília e em 
suas muitas obras sempre trabalhou o tema Sociolinguística Educacional. 

 

QUESTÃO 49 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cargo: Letras - Língua 
Portuguesa (IFPB) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
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Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de gradação. 

A. “Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna” (linhas 11 e 12)  

B. “Que nada! As cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua 

chuvarada.” (linhas 42 a 44)  

C. “Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono, e o resto.” (linhas 9 e 10)  
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D. “Eu lhe dizia em vão - pois que Maria quanto mais eu rogava, mais chovia.” (linhas 17 e 18)  

E. “Choveu tanto Maria em minha casa que a correnteza forte criou asa” (linhas 27 e 28) 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. “Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono, e o resto.” (linhas 9 e 10)  

A gradação é uma figura de linguagem que utiliza uma sequência de palavras ou expressões para 
intensificar o sentido da frase. 
 
Pode ser classificada em: 
 
Gradação ascendente ou clímax – Quando as palavras utilizadas intensificam a frase de maneira crescente. 
 
Exemplo:  
 
- “Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem.” 
 
Note que os verbos utilizados aqui dão a ideia de uma evolução, ou seja, crescimento. 
 
 
Gradação descendente ou anticlímax – Quando as palavras utilizadas intensificam a frase de maneira 
decrescente. 
 
Exemplo: 
 
- “Voltei ao meu país, meu estado, minha cidade, meu bairro e minha casa.” 
 
Aqui, as palavras estão em ordem hierárquica de território, ou seja, afunilando, decrescendo. 

 

QUESTÃO 50 – 48% DE ACERTOS  

Órgão: Câmara Municipal de Natividade (RJ) | Cargo: Tesoureiro (CM Natividade/RJ) | Ano: 2017 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Música para todos 

Após tantos anos ouvindo, apreciando e lendo sobre música, cheguei à conclusão de que a música clássica 

é a suprema arte do gênero humano. 

Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura, escultura, e independentemente de qualquer 

época, estilo ou escola, ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo. Ao contrário de outros 
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gêneros musicais, a suavidade dos clássicos, permite a leitura, o trabalho, o passeio. Na companhia de tão 

maravilhoso som, é possível arrumar a casa, cuidar dos filhos e, sobretudo, desenvolver as mais nobres das 

atividades: pensar, meditar e contemplar. É muito difícil, ou quase impossível, fazer tantas atividades sob 

os acordes de um samba, de um jazz ou de um rock. A música clássica é o caminho mais curto para o 

firmamento. 

O genial Mário Henrique Simonsen (1935-1997) disse que a tecnologia permite ao ouvinte, mesmo àquele 

não necessariamente versado em leitura musical da ópera ou apenas da música erudita, ter a perfeita 

compreensão da obra. 

“O perigo, aí, é se apaixonar e querer ouvi-la todo dia, ou quase. A paixão pela música, de fato, cria uma 

forma de dependência psicológica. Só que essa dependência leva à felicidade, e não à autodestruição.” 

Como de hábito, sábias palavras de Simonsen. 

Aprecio a generosidade da música. Ela se dá ao pobre, ao rico, ao culto ou ao iletrado. É universalmente 

acessível. Só é necessária alguma sensibilidade, e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais 

pensaram existir, dentro e fora de si mesmos. 

Como explicou Simonsen, não é necessário ser um conhecedor ou um especialista em iniciação à música. 

Bastam a delicadeza e a capacidade de se apreciar tons suaves e melódicos. 

As mais elementares músicas clássicas vão brincar com seu coração. Mozart dizia a respeito de Haydn: “Ele 

sozinho tem o segredo de me fazer sorrir e tocar no fundo a minha alma”. 

Os clássicos nos ensinam: é um lindo aprendizado, desde os instrumentos que compõem uma orquestra, os 

compositores, suas vidas, suas obras, as épocas, os locais e as circunstâncias que viveram. Sem falar dos 

maestros, dos músicos e dos cantores. Que homens! Que gênios! 

Após se acostumar com a sonoridade, com a melodia, com a harmonia dos instrumentos, surge algo de 

uma beleza extraordinária. A voz humana. Seja ela masculina, seja ela feminina, alta ou baixa, grave ou 

aguda, superará qualquer instrumento musical. É fato que existe uma presença masculina maior entre os 

compositores, músicos e maestros, embora na voz as mulheres sejam insuperáveis. 

Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi a escola holandesa de pintura clássica. Os 

tempos são outros, e há espaço para a convivência, não de dezenas, mas de centenas de gêneros musicais 

diferentes, alguns de gosto duvidoso. Por isso, afirmo que não se faz, nem se fará, mais música clássica; 

mas é compreensível diante dos novos tempos, da velocidade da vida e dos valores atuais. Ainda que não 

consigamos a produção de um século XVII ou XVIII ou XIX, resta-nos um consolo: os compositores do 

passado fizeram um imenso repertório. Temos um enorme acervo de clássicos para serem ouvidos por 

toda a vida. Vale a pena ficar dependente, como propôs Simonsen, de uma arte que leva à felicidade 

suprema. 
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(Nelson Tanure, empresário, foi vice-presidente da Fundação Orquestra Sinfônica do Brasil –OSB – Jornal 

do Brasil – 10 de janeiro de 2015.) 

Há evidente equívoco na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado em: 

A. “… ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo.” (2º§) – a música clássica 

B. “Só que essa dependencia leva à felicidade, e não à autodestruição.” (4º§) – paixão pela música. 

C. “... e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir...” (5º§) – mundo 

maravilhoso. 

D. “sabemos que a produção dos clássicos é finita assim como o foi a escola holandesa de pintura 

clássica.” (10º§) – produção dos clássicos. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 

D. “sabemos que a produção dos clássicos é finita assim como o foi a escola holandesa de pintura 

clássica.” (10º§) – produção dos clássicos. 

O pronome está antes do verbo "foi", indicando que ele se refere a seu sujeito. 
 
Ou seja, o pronome se refere a quem foi. 
 
E podemos reescrever a frase da seguinte maneira: a produção dos clássicos é finita assim como a escola 
holandesa de pintura clássica foi 
 
O pronome se refere, portanto, à escola holandesa de pintura clássica. 
 
Outras alternativas: 
 

¶ “… ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo.” (2º§) – a música clássica 

O autor menciona a música clássica e, após, essas características dela. 
 
"(...) cheguei à conclusão de que a música clássica é a suprema arte do gênero humano. 
 
Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura, escultura, e independentemente de qualquer 
época, estilo ou escola, ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo." 
 

¶ “Só que essa dependência leva à felicidade, e não à autodestruição.” (4º§) – paixão pela música. 
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O texto está mencionando a dependência psicológica. Tecnicamente, não se refere diretamente à paixão 
pela música. 
 
Mas a dependência psicológica é a paixão pela música. Por isso, foi considerada como certa a relação. 
 
Já na alternativa incorreta, os termos são claramente diferentes (a produção dos clássicos e a escola 
holandesa de pintura clássica). 
 

¶ “... e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir...” (5º§) – mundo 
maravilhoso. 

Aqui, o pronome está posicionado logo após o termo, e está se referindo a ele. 
 
O quê que muitos jamais pensaram existir? Um mundo maravilhoso. 
 
Podemos até separar as frases para ficar mais claro que o que se refere ao mundo maravilhoso: 
 
E se abrirá um mundo maravilhoso. Muitos jamais pensaram existir um mundo maravilhoso. 
 

 

GABARITO PREENCHIDO 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 C 26 D 

2 C 27 D 

3 B 28 C 

4 D 29 A 

5 C 30 A 

6 E 31 D 

7 C 32 B 

8 A 33 C 

9 C 34 D 
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10 C 35 A 

11 D 36 A 

12 C 37 C 

13 C 38 C 

14 B 39 D 

15 A 40 E 

16 A 41 D 

17 D 42 C 

18 C 43 A 

19 E 44 E 

20 D 45 E 

21 E 46 A 

22 A 47 D 

23 C 48 C 

24 B 49 C 

25 D 50 D 
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