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A) Concordância Verbal 

 

SUJEITO SIMPLES  

 

DICA 1: CONCORDÂNCIA VERBAL - NÚCLEO DO SUJEITO (NS) 

 

- O verbo concorda com o núcleo do sujeito  

- Núcleo do Sujeito – substantivo ou palavra substantivada 

- Jamais será preposicionado o núcleo do sujeito 

 

Núcleo do Sujeito Verbo 

singular Singular 

plural plural 
 

 

1. (DFTRANS-2008) “  Desde a chegada dos portugueses até as últimas décadas do século XIX, foi aberta uma 
infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação, em um esforço verdadeiramente titânico de 
apropriação,  pelo  colonizador  europeu,  da  massa  territorial...”  
(  ) Diminuindo-se  a  ênfase,  o  desenvolvimento  das  idéias  do  texto  permite  substituir  o  termo    “uma  infinidade”  por  
inúmeros, sem prejuízo da correção gramatical do texto.  
 

2. (TST/2008)  Muitos países já estão revendo seus conceitos comerciais e os profissionais familiarizados com 
políticas  e  práticas  sociais  terão  cada  vez  mais  destaque  no  mercado  de  trabalho.” 
(    )  A  flexão  de  plural  em  “terão”  deve-se  ao  fato  de  que  “  políticas  e  práticas  sociais”,  que  é  o  sujeito  dessa  forma  
verbal, está no plural. 
 

3.(MRE/2008) “As  relações  financeiras  do  Brasil  com  o  restante  do  mundo  atravessam  um  momento  excepcional.”   
(      )   A   forma   verbal   “atravessam”   está   no   plural   para   concordar   com   a   expressão   “do   Brasil   com   o   restante   do  
mundo.” 
 
4. “Os meus pupilos não são os solários de Campanela ou os utopistas de Morus; formam um povo recente, que 
não  pode  trepar  de  um  salto  ao  cume  das  nações  seculares.”  
( ) A   forma   verbal   “formam”   (L.31)   está   flexionada   na   terceira   pessoa   do   plural   para   concordar com a idéia de 
coletividade  que  a  palavra  “povo”  (L.32)  expressa.  
 
5. (STJ – 2008- Técnico) “O  exercício  de   tentar   imaginar   como  será  o   futuro  a  partir   do  que  ocorre  no  dia-a-dia 
tornou-se  o  alimento  vital  para  os  empreendedores  da  informática  e  do  entretenimento  eletrônico.”   
(      )  A   flexão  de  singular  no  verbo  “tornou-se”  deve-se à concordância do sujeito da primeira oração do texto, que 
está  expresso  pelo  pronome  “se”. 
 
PARADA OBRIGATÓRIA 

 
 TORNAR-SE 

 

- No sentido de passar a ser: 

x É verbo de ligação 

x Liga sujeito a predicativo do sujeito 

x É verbo pronominal – POSSUI PARTE INTEGRANTE DO VERBO 

x Possui o pronome como parte integrante do verbo (PIV) 

 

Exemplos de outros verbos pronominais: 

- Esquecer-se de  

- Lembrar-se de  

- Referir –se a 

- Decepcionar-se 

- Desiludir-se... 
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DESAFIOS 
 
6. (DETRAN – 2009)  A qualidade do ambiente urbano torna-se, cada vez mais, uma destacada fonte de cobrança 
da população sobre seus governantes. 
 
(   )  O  emprego  do  pronome  “se”  (L.1) indica que a oração em que o verbo está inserido tem sujeito indeterminado. 
 

7.(ESAF – ANA – 2009) No Brasil, o problema de viabilidade econômica do investimento publico torna-se ainda 
mais agudo, devido a elevada parcela de população de baixa renda. 
 
(    )    Em  “torna-se”,  o  “-se”  indica  sujeito  indeterminado 
 
 
 
8. ( STF – 2008 – Técnico) “Um  lugar  sob  o  comando  de  gestores,  onde os funcionários são orientados por metas, 
têm o desempenho avaliado dia a dia e recebem prêmios em dinheiro pela eficiência na execução de suas tarefas, 
pode  parecer  tudo...” 
 
(    )  As  formas  verbais  “têm”  e  “recebem”  estão  no  plural  para  concordar  com  o antecedente  “gestores”   
 
9. (SEPLAG-SEDS- 2008 )“O   convênio   define,   ainda,   que   as   condutas   de   advogados   dentro   dos   presídios  
consideradas  irregulares  serão  comunicadas  à  presidência  da  OAB/MG.”   
 
(    )  A  forma  verbal  “serão”  (L.11)  está  no  plural  porque  concorda  com  “condutas  de  advogados  dentro  dos  presídios  
consideradas  irregulares”  (L.10-11). 
 
10. (MPOG 2008) “Não é o tamanho, em termos de número de habitantes ou da área espacial ocupada, que conta; 
conta sua funcionalidade em termos das manipulações financeiras, que caracterizam a era da globalização.  
 

(  ) A  presença  da  conjunção  “ou”  permite  que  a  concordância  do  verbo  contar,  na  primeira  ocorrência,  seja  feita  no  
singular — “conta”  — ou no plural — contam.  
 
11. (PMT - 2008) “Os  ganhos  de  eficiência da indústria brasileira têm uma característica nova: seus benefícios estão 
sendo partilhados entre as empresas e os trabalhadores, cujos aumentos salariais, portanto, não pressionam os 
preços.” 
 

 (  ) Na  linha  1,  a  forma  verbal  “têm”  está  no  plural  porque  concorda  com  “Os  ganhos”.  
 

 

DESAFIOS  

 

12. (ESAF – ANALISTA DO BANCO CENTRAL) “O   prejuízo   operacional   sofrido   pela   instituição   financeira,   em  
decorrência dessa inadimplência, faz com que os bons pagadores acabem arcando com parte dessa conta, 
suportando uma taxa de juro maior e até desestimulando outros tomadores, que gostariam de expandir ou crescer 
seus  empreendimentos  com  apoio  no  credito.”  
 
(    )  “dessa  inadimplência”  constitui  sujeito  da  oração  que  tem  como  predicado  “faz”. 
 

Julgue os itens 13 e 14 de acordo com a correção gramatical 

 

13. (ESAF – ANALISTA DO BANCO CENTRAL) (   ) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho 
governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.   
 

14. (ESAF – AGENTE TRIBUTARIO NACIONAL -MS) (  ) Durante os setenta anos da história imperial brasileira, o 
velho sonho do paraíso, que alimentou a vontade dos primeiros colonizados, foram sendo substituídos pela utopia 
da  “modernização”,  uma  idealização  explícita  do  modelo  socioeconômico das potências da Europa do norte, e mais 
tarde do modelo da sociedade norte-americana. 
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SUJEITO COMPOSTO 

 

DICA 2: CONCORDÂNCIA VERBAL – SUJEITO COMPOSTO 

                                                                       SUJEITO COMPOSTO 

ANTEPOSTO AO VERBO POSPOSTO AO VERBO 

PLURAL PLURAL OU MAIS PROXIMO 
 

 

 

15. (TCU /2007) “ Desde então, vêm se impondo, entre especialistas ou não, a compreensão sistêmica do 
ecossistema hipercomplexo em que vivemos e a necessidade de uma mudança nos comportamentos predatórios e 
irresponsáveis...”   
(    )  A  retirada  do  acento  circunflexo  na  forma  verbal  “vêm”  provoca  incorreção  gramatical  no  texto  porque  o  sujeito  a  
que essa forma verbal se refere tem dois  núcleos:  “  compreensão”  e  “  necessidade”. 
 

16. (/TST/2008) “   Trabalho   demais,   agenda   cheia,   internet,   celular   e   carros   que   chegam   a   mais   de   200km/h  
transformam  o  homem  moderno  numa  espécie  de  Coelho  Branco  de  Alice  no  País  das  Maravilhas.” 
(  ) Se o trecho  “  e carros que chegam a mais de 200km/h”  fosse  retirado  do  texto,  a  forma  verbal  “transformam” 
deveria ser substituída por “ transforma”. 
 

17. ( TCU – 2007) “Porém,  o  aumento  da  demanda  por  grãos    para  produzir    biocombustíveis  e  o  crescimento  do  
consumo  de  proteínas  na  China  podem  ter  acabado  com  essa  fase  de  pechinchas.” 
(    )  O  uso  da  flexão  de  plural  em  “podem”  é  obrigatório  para  que  seja  mantida  a  concordância  com  “proteínas”. 
 

18. ( STJ – 2008-Analista) “O  argumento  da  suposta  infalibilidade  dos  mercados  em  bases  científicas  e  a  pretensão  
de transformar economia e finanças em ciências exatas produzem uma perigosa mistificação: confundir brilhantes 
construções mentais para entender a realidade com a própria realidade. 
(    )  A  flexão  de  plural  da  forma  verbal  “produzem”  exigida  pelo  termo  “economia  e  finanças”. 
 
19. (TJDFT -2008 –Analista) “O  surgimento  do  pensamento  verbal  e  da  língua  como  sistema  de  signos  é  crucial  no  
desenvolvimento  da  espécie  humana...” 
(    )  A  flexão  de  singular  em  “é  crucial”  admite  a  substituição  pelo  plural  correspondente,  são  cruciais,  sem  prejuízo  
da  coerência  ou  da  correção  do  texto,  porque  o  sujeito  da  oração  é  composto  por  dois  núcleos,  “pensamento  verbal”  
e  “língua”. 
 
20. (MDIC -2008 – Analista) “Uma  característica  marcante  desse  conjunto  de  instrumentos  refere-se ao fato de que 
sua  concepção  e  administração  eram  essencialmente  setoriais.” 
(    )  A  forma  verbal  “eram”  está  no  plural  porque  concorda  com  sujeito  composto. 
 
 

DESAFIO 

21. (ESAF – ANA – 2009) Assinale a opção que corresponde a erro gramatical. 
O Brasil possui cerca de(1) 4 milhões de hectares irrigados: área que pode ser triplicada em(2) 20 anos. E um dos 
países mais importantes(3) na produção de alimentos, mas, apesar de(4) sua vocação para a agricultura irrigada, 
ainda são necessárias estratégias para explorar racionalmente esse potencial. Hoje, a captação e o consumo de 
água para a irrigação representa(5), respectivamente, 46% e 69% dos valores totais captados e consumidos. 
(Adaptado de Denise Caputo http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/noticias) 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
22. (ESAF - AFC – CGU – 2008) “Preocupados  com  o  mau  desempenho  recente  das  exportações  do  Brasil  para  
os Estados Unidos, exportadores e especialistas em comércio exterior preveem um período de maiores 
dificuldades  para  os  próximos  meses.” 
 
(   ) A  forma  verbal  “preveem”(ℓ.  2)  está  no  plural  para  concordar  com  “Estados  Unidos”. 
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DICA 3: SUJEITO OCULTO E INDETERMINADO 

 

x Sujeito Oculto é percebido pela desinência verbal. É sujeito determinado, embora omitido textualmente. 

 

x Sujeito Indeterminado – terceira pessoa do plural sem menção nem mesmo no contexto ao sujeito, ou 
seja, sujeito não expresso no texto ou  

                                                    – terceira pessoa do singular + se ( Índice de Indeterminação do Sujeito) sem 
menção nem mesmo no contexto ao sujeito, ou seja, sujeito não expresso no texto. 

 
 
 
23. ( CESPE – TJDFT – 2008) “  Por  500  anos  mentiram  para  nós.  Esconderam  um  dado  muito   importante sobre o 
Brasil. Disseram-nos que éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que brasileiro não é sinônimo 
de cidadania, e sim o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro era profissão 
daqueles portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata e pau-brasil, 
tiravam  tudo  o  que  podiam,  sem  nada  deixar  em  troca.” 
 
(      )    O  desenvolvimento  das  ideias  do  texto  mostra  que  o  sujeito  subentendido  dos  verbos  “mentiram”,  “esconderam  
“  e  “Disseram”  são  os  “portugueses  que  viajavam  para  o  Brasil”. 
 

Dentro de um mês tinha comigo vinte aranhas; no mês seguinte cinqüenta e cinco; em março de 1877 
contava quatrocentas e noventa. Duas forças serviram principalmente à empresa de as congregar: o emprego da 
língua delas, desde que pude discerni-la um pouco, e o sentimento de terror que lhes infundi. A minha estatura, as 
vestes talares, o uso do mesmo idioma fizeram-lhes crer que eu era o deus das aranhas, e desde então adoraram-
me. E vede o benefício desta ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando em um 
livro as observações que fazia, cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados, e fortaleceram-se ainda mais 
nas práticas das virtudes. (...) 
 
24. ( CESPE – TCU – 2008)  (       )  Na  frase  “E  vede  o  benefício  desta  ilusão”  ,  o  narrador  dirige-se diretamente às 
aranhas. 
 
DICA 4: SUJEITO INDETERMINADO COM ÍNDICE DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO ( IIS).  

 O “se” será Índice de Indeterminação do Sujeito quando 

- não houver sujeito expresso nem mesmo no contexto , ou seja, não será possível encontrar um núcleo do sujeito; 
- o verbo estiver no singular; 
- VOZ ATIVA 
 
25. ( CESPE – MRE – 2008)  “Para  aferir  a  longevidade,  o  indicador  se  vale  da  expectativa  de  vida  ao  nascer.” 
(        )  Em  “se  vale”,    o  “se”  indica  sujeito  indeterminado. 
 
26. ( CESPE – TST – 2008) “Gente  boa  em  inclusão  é  o  que  se  quer.” 
 (      )  O  pronome  “se”  indicativo  de  sujeito  indeterminado, refere-se  a  “Gente  boa”. 
 
27. ( CESPE – SEPALG – DFTRANS) “Tão   antigos   quanto   a   existência   do   próprio   homem   são   o   desejo   e   a  
necessidade de se deslocar, de se mover, de transportar enfim de transitar, fato que se antecipa mesmo ao 
surgimento dos  meios  de  transporte.” 
 (         )   As   duas   ocorrências   do   pronome   “se”   representam   sujeitos   indeterminados   para   os   verbos   “   deslocar”   e  
“mover”. 
 
28.(ESAF – STN – 2008) “Ao lado de características inéditas, a crise cevada no mercado imobiliário e financeiro 
americano, com reverberações mundiais, apresenta aspectos também verificados em outras situações de 
nervosismo global. Não há medida mágica e salvadora que faça cotações se estabilizarem e o investidor recuperar 
o  sono.” 
(  ) Em  “se  estabilizarem”(l.3), o “se”  indica  que  o  sujeito  é  indeterminado. 
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29. (  CESPE – TST - 2008  )  “Então  é  qualquer  ação  que  você  desenvolve  para  a  reprodução  da  vida  como  um  
todo.  Se  você  juntar  essas  duas  coisas,  você  tem  uma  ressignificação  do  trabalho  ...”  . 
 
(     ) O  pronome  “você”,  no  texto,  tem  a  função  de  representar  um  sujeito  indeterminado  no  texto,  equivalente,  em  
um texto de redação oficial, à partícula se.  
 
  

30. (CETRO – N. SUPERIOR – LIQUIGÁS)  (   ) O último período do primeiro parágrafo, sem que se altere o sentido 
do   texto   original   e   sem   que   ocorra   erro   gramatical,   pode   ser   reescrito   da   seguinte   maneira:   “Tratam-se de 
características  que  já  foram  identificadas...”. 
 
 
 
DICA 5: ORAÇÃO SEM SUJEITO – VERBO IMPESSOAL 

 

VERBOS IMPESSOAIS 

Conjugados apenas na 3ª pessoa do singular    ( exceção : verbo ser) 
Não apresentam sujeito  

 
Fenômeno da natureza  

Haver e Ter (no sentido de existir, acontecer, ocorrer) 
Ser, estar, fazer, passar, ir, haver – no sentido de tempo cronológico ou meteorológico. 

 
 
31. (PMT/Agente de Tributos Municipais-  2008) “Com a  desregulamentação dos mercados financeiros, houve 
uma redução nos estoques públicos voltados a mitigar desequilíbrios entre a oferta e a demanda.”  
(  ) Se  a  expressão  “uma  redução”  estivesse  no  plural  — reduções — a  forma  verbal  “houve”  também  deveria  estar  
no plural.  
 

32. (STJ – 2008 -Analista)  “  Não  há,  entretanto,  sociedade  organizada  sem  formas  de  exercício  de  poder.” 
(    )  A  flexão  de  plural  em  “formas”  indica  que,  se  em  lugar  do  verbo  impessoal,  em   “  Não  há”,  for  empregado  o  verbo  
existir, serão preservadas a coerência textual  e a correção gramatical com a forma existem. 
 

33. (TCU - 2008) “Dentro de um mês tinha comigo vinte aranhas; no mês seguinte cinqüenta e cinco; em março de 
1877 contava quatrocentas e noventa.”  
(  ) O verbo ter, na linha 1, está empregado no sentido de haver, existir, por isso mantém-se no singular, sem 
concordar com o sujeito da oração — “vinte  aranhas”  (L.1).  
 

34. (    ) (CETRO – N. SUPERIOR – LIQUIGÁS) Na  oração  “Há  grande contraste com a matriz social anglo-saxã 
de  origem  protestante”,  do  início  do  terceiro  parágrafo,  o  termo  sublinhado  é  sujeito,  o  que  levou  o  verbo  “haver”  à  
terceira pessoa do singular. 
 
35. (      ) (CETRO – N. SUPERIOR – LIQUIGÁS) O  fragmento  “No  caso do  Brasil,  apesar  da  mistura  de  raças”,  do  
início do segundo parágrafo, pode ser reescrito, sem que ocorra erro gramatical, preservando-se o sentido do texto 
original,  por:  “No  caso  do  Brasil,  apesar  de  haverem  raças  misturadas”.   
 
36.  (CETRO – N. SUPERIOR- PRODESP)  Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 
(A) Houveram sérios compromissos durante o seminário. 
 (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões. 
(C) Podem haver cálculos incorretos na planilha. 
(D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais. 
(E) Promove-se festas beneficentes no meu clube. 
 

DICA 6: SUJEITO – PRONOME RELATIVO  

Pronome Relativo inicia ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA  

- Substitui o antecedente 

- Tem função sintática  

- Quando o pronome relativo funciona como SUJEITO : o verbo da Oração Subordinada Adjetiva concorda 

com o antecedente do pronome relativo. 

Conhecemos Paulo que falou a respeito da greve. 
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37. (CESPE - TCU/ 2008) “Se virmos o fenômeno da globalização sob esta luz, creio que não poderemos escapar 
da conclusão de que o processo é totalmente coerente com as premissas da ideologia econômica que têm se 
afirmado como a forma  dominante de representação do mundo ao longo dos últimos 100 anos, 
aproximadamente.” 
 (  )Na   linha   24,   a   forma   verbal   “têm”,   em   “têm   se   afirmado”,   estabelece   relação   de   concordância   com   o   termo  
antecedente  “ideologia”.  
 

38. (CESPE-TCU-2007) “Num   país   territorialmente   gigante,   em   que   a   censura   restringe   o   acesso   à   rede   para  
milhões de usuários, a Internet tende a se tornar a ferramenta de maior integração nacional ao aproximar moradores 
urbanos e rurais, que falam dialetos variados, mas que têm  apenas  uma  escrita.” 
(    )  A  palavra  “têm”  acentuada  porque  está  no  plural  para  concordar  com  “moradores”. 
 
39. (CESPE – MMA - 2008 – Analista) “O  bom  momento  que  vive  a  economia  nacional  estimula  suas  vendas”.   
(  ) No trecho o sujeito das formas verbais estimula e vive é o mesmo. 
 
40. (CESPE –TJDFT – 2008- Analista) “Os  sistemas  simbólicos  e   ,   particularmente,  a   língua  exercem  um  papel  
fundamental na comunicação entre os sujeitos e no estabelecimento dos significados compartilhados, que permitem 
interpretações  dos  objetos,  eventos  e  situações  do  mundo  real.” 
(  )  O  pronome  relativo  “que”  retoma  o  antecedente  “os  sujeitos”;;  por  essa  razão,  a  forma  verbal  “permitem”  está  no  
plural. 
 
41. “  Ao  queimar  combustíveis  fósseis  como  a  gasolina,  os  automóveis  produzem gases – por exemplo, dióxido de 
carbono (CO2) – que retêm radiação de origem solar na atmosfera, esquentando-a.” 
 (   ) A forma verbal “retêm” está no plural para concordar com o termo antecedente “gases”. 
 
 

42. (MDCI/Analista - CESPE 2008) “O nacional-desenvolvimentismo e sua carga política e ideológica cederam à 
vontade de abrir a economia e o mercado, de forma irracional e reativa, à onda de globalização e de neoliberalismo 
que penetrava o país  vinda de  fora.”   
(  ) É  correto  afirmar  que    “penetrava” está  no  singular  e  “vinda”  está  no  feminino  e  no  singular  porque  concordam  
com  “onda”  ,  mas  o  emprego  das  formas  penetravam  e  vindos  estaria  gramaticalmente  correto,  já  que  pode  ocorrer  
a  concordância  com  “de  globalização  e  de  neoliberalismo”   
 
43.  ( CETRO – NSuperior – IMBEL ) “Assim,  lia  e  recortava  todas  as  notícias  que saíam sobre Imposto de 
Renda...” 
A palavra destacada no excerto é classificada, respectivamente, no campo da morfologia e da sintaxe como 
(A) pronome – sujeito 

(B) sujeito – pronome 
(C) conjunção – sujeito 
(D) objeto direto – conjunção 
(E) conjunção – objeto direto 
 
DESAFIOS 

 

 (ESAF – STN – 2008)  Em matéria concernente a responsabilização de sócios e gestores pelas dívidas tributárias 
da pessoa jurídica, os tribunais vêm se posicionando assim: sejam as dívidas estritamente fiscais, sejam 
previdenciárias, se as empresas não tiverem como pagá-las, os sócios e gestores só respondem por tal pagamento 
caso tenham agido de modo afrontoso aos estatutos, ao contrato social ou cometido ato de fraude ou sonegação, 
ou se, em última instância, diligenciaram a liquidação irregular da empresa. Para se prevenirem, os credores 
públicos devem correr para cobrar as dívidas enquanto há solvabilidade social, ao invés de incomodarem sócios e 
gerentes que não praticaram atos fraudulentos com execuções indevidas e constrangedoras, as quais, nessa 
circunstância, e frente a determinação contundente do Judiciário, se continuam, podem dar margem a indenizações 
por dano moral. 
(João Luiz Coelho da Rocha, Direito&Justiça, Correio Braziliense, 
29/9/2008, com adaptações)  
 

44. (   ) Os   verbos   “diligenciaram”   e   “se   prevenirem”   possuem   o   mesmo   sujeito   gramatical,   que   é:   sócios e 

gestores. 
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45. (   ) Os  pronomes  relativos  “que”  e  “quais”  assumem  os  respectivos  antecedentes  como  sujeito  gramatical  da  
oração que iniciam, respectivamente: sócios e gerentes (l.13) e execuções indevidas e constrangedoras  

 

46. (ESAF – STN – 2008) Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.  
Passaram-se (1) anos até que a América do Sul pudesse livrar-se (2) das ditaduras que dominaram o continente, 
sobretudo na segunda metade do século 20. O custo foi alto, com opressão e mortes. Por isso, faz sentido o apoio 
que nove presidentes de países do bloco, reunidos em Santiago do Chile, na primeira cúpula da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), deram ao(3) governo Evo Morales, legitimamente eleito e confirmado em um 
referendo(4) popular realizado há pouco tempo. Tirando os exageros antiimperialistas do coronel Hugo Chávez – 
que procura enxergar nos levantes bolivianos o dedo da política externa americana como forma de capturar a crise 
para a própria agenda e, com isso, livrar-se do isolamento – os mandatários souberam manter o tom de diálogo 
que utilizou(5) para a transição em seus países na hora de apoiar o colega andino. 
(Adaptado de O Globo, 17 de setembro de 2008, Editorial 
) 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

 

DICA 7: SUJEITO ORACIONAL  

 

x SUJEITO ORACIONAL = ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA SUBJETIVA. 

 

x CONCORDÂNCIA VERBAL – quando o SUJEITO é ORACIONAL, o verbo da ORAÇÃO 

PRINCIPAL fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. 

 

 

 

47. (STF – 2008 – Analista) “Aceitar   que   somos   indeterminados   naturalmente,   que   seremos   lapidados   pela  
educação e pela cultura, que disso decorrem diferenças relevantes e irredutíveis aos genes é muito difícil.  
 
(    )  As  orações  que  precedem  “é”  constituem  o  sujeito  que  leva  esse  verbo para o singular. 
 
Julgue os itens quanto à concordância verbal 

 

48. (  ) Convêm que todos estudem.   
  
49. (  ) Faltam definir os objetivos. 
 
 

DICA 8: SUJEITO PERCENTUAL, SUJEITO COLETIVO, SUJEITO PARTITIVO 

 

 

- Sujeito Percentual seguido de determinante – o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ( o 

percentual) ou com o determinante. 

- Sujeito Coletivo seguido de determinante – o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ( o 

percentual) ou com o determinante. 

- Sujeito Partitivo seguido de determinante – o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ( o 

percentual) ou com o determinante. 

 

 

 

50. (TST -2008) “Tudo   indica  que  mais  de  70%  do   trabalho  no   futuro   vão   requerer  a   combinação  de  uma  sólida  
educação geral com conhecimentos  específicos...” 
 
(    )  O  emprego  da  flexão  verbal  em  “vão”  respeita  as  regras  de  concordância  com  “mais  de  70%  do  trabalho.”   
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DICA 9: SUJEITO ACUSATIVO 

 

Quando o verbo da oração principal for causativo ( mandar, fazer, deixar...) ou sensitivo ( ver, sentir, ouvir...) 

e o complemento desse verbo for uma oraçãocujo verbo esteja no infinitivo ou no gerúndio.   

 

PERÍODO COMPOSTO ( 2 verbos = 2 orações) 

Oração Principal 

 

VERBOS CAUSATIVOS: 

- mandar; 

- deixar; 

- fazer... 

 

VERBOS SENSITIVOS: 

- ver; 

- ouvir; 

- sentir... 

Oração Subordinada 

 

INFINITIVO 

Maria mandou  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria deixou  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria fez  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria mandou-as sair                 ( C )       saírem.                ( E ) 

Maria as mandou sair                 ( C )       saírem.                ( E ) 

  

Maria sentiu  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria viu  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria ouviu  Fê e Bia sair. ( C )       Fê e Bia saírem. ( C )  

Maria sentiu-as sair                 ( C )       saírem.                ( E ) 

Maria as sentiu  sair                 ( C )       saírem.                ( E ) 

 

51. (Ministério da Integração – Técnico – CESPE – 2009 – Questão 11)  “A  primeira  ideia  do  Pádua,  quando  lhe  
saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do Cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de 
família, mandar vir da Europa uns pássaros etc.; mas a mulher, esta D. Fortunata que ali está à porta dos fundos 
da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher 
é que lhe disse que o melhor era comprar a  casa,  e  guardar  o  que  sobrasse  para  acudir  às  moléstias  grandes.” 
 

 (   ) Em “mandar vir da Europa uns pássaros”, a  forma  verbal  “vir”  poderia  concordar  com  a  expressão  nominal  
“alguns  pássaros”,  que  é  sujeito  desse  verbo.   
 

B) Vozes do Verbo 

DICA 10: TRANSPOSIÇÃO DE VOZES 

 
                              + 1 verbo 

Voz Ativa                                                               Voz Passiva Analítica 
 
                               - 1 verbo 
 

          Muito cuidado com a manutenção dos modos e tempos verbais 

Lembre-se de que estamos trabalhando com paráfrase – 
nela o sentido não pode sofrer nenhum tipo de alteração. 
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52. (FCC/TRT/2003) Transpondo-se para a voz passiva a frase As mudanças na dieta estão causando uma 
mudança gradual na fisiologia do organismo, a forma verbal resultante será : 
 
(A) têm causado. 
 
(B) foi causada. 
 
(C) estão sendo causadas. 
 
(D)) está sendo causada. 
 
(E )                foram causadas 
 
53. (FCC/TRF/2007) “..  onde  são  degradadas  por  bactérias”  Transpondo-se a frase para a voz ativa, a forma verbal 
passa a ser, corretamente, 
(A) degradou. 
 
(B) degradam. 
 
(C) seriam degradadas. 
 
(D) tinham degradado. 
 
(E)          está sendo degradada.  
 

54. (FCC/ TRT/2004) Transpondo-se para a voz passiva a frase Os constantes crimes suscitam discussão sobre a 
maioridade penal, a forma verbal resultante será: 
 
(A) é suscitado. 
 
(B)                    foi suscitada. 
 
(C) tem sido suscitada. 
 
(D) seria suscitada. 
 
(E))          é suscitada. 
  
55. (FCC/TRT/2004) Transpondo-se para a voz passiva a frase 
Estas adquiriram maior consciência de seus direitos, a forma verbal resultante será 
 
(A)) foi adquirida. 
 
(B) foram adquiridos. 
 
(C) têm adquirido. 
 
(D) foi adquirido. 
 
(E)                tem sido adquirida. 
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DICA 11: TRANSPOSIÇÃO DE VOZES 

 
 

Voz Ativa Voz Passiva 

Sujeito Agente Agente da Passiva 

 

Objeto Direto Sujeito Paciente 

 

Objeto Indireto Objeto Indireto 

 

 
56. (CESGRANRIO/INEP/NIVEL MEDIO/2008/Questão 10) Reescrevendo   a   oração   “Esta   é   que   dá   à   pessoa   a  
dimensão exata  do  contexto,”  (l.  58-59), de modo que o termo destacado passe a funcionar como sujeito, o sentido 
NÃO se altera em: 
 
(A) Por esta é que é dada à pessoa a dimensão exata do contexto. 
 
(B) Por esta é que a pessoa dá a dimensão exata do contexto. 
 
(C) A dimensão exata do contexto é dada a esta pela pessoa. 
 
(D) A dimensão exata do contexto é que esta dá à pessoa. 
 
(E) A pessoa é que dá a esta a dimensão exata do contexto. 
 
DICA 12: VOZ PASSIVA 

 

Lembre-se, sempre,  
de que só poderá existir voz passiva 

 com os verbos 
                                     VTD OU VTDI 

 

57.(FCC/2005) A voz verbal NÃO pode ser alterada na seguinte frase: 

(A) Quantas vezes não ouvi a frase acima? 
(B) Os varredores limpavam tudo, pelo menos até o dia seguinte. 
(C) Joguei uma bolinha de guardanapo pela janela do carro. 
(D)) Os governantes do mundo não se furtarão a essa responsabilidade. 
(E) A vida deve ser preservada por todos, em todas as suas manifestações. 
 

58. (FCC/ TRE/2005) NÃO admite transposição para a voz passiva o seguinte segmento do texto: 

(A)centenas de formigas devorando um lagarto. 

(B))ao assistir a documentários sobre a violência do mundo animal. 

(C)uma espécie de vespa cuja fêmea deposita seus  ovos dentro de lagartas. 

(D)Predadores não sentem a menor culpa. 

(E)quando matam as suas presas. 
 

59. ( FCC/TRE/2003) A única frase ou segmento que admite transposição para a voz passiva é: 

(A) Será que essa tendência é assim tão nova? 
(B) Não existe nenhum conflito em uma justificativa religiosa ou espiritual para o trabalho científico.  
(C) A inspiração (...) é completamente subjetiva (...) 
(D) (...) questões que anteriormente eram província exclusiva da religião (...) 
 
(E))     (...) fato que separa claramente a ciência da religião. 
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DICA 12: VOZ PASSIVA 

Partícula Apassivadora Índice de Indeterminação do Sujeito 

Voz Passiva Sintética Voz Ativa 

Há sujeito expresso Não há sujeito expresso, pois ele é indeterminado 

O verbo concorda com o núcleo do sujeito O verbo sempre estará na terceira pessoa do singular 

 

60. (CESGRANRIO/ 2006) Assinale a opção cuja estrutura apresenta o verbo na voz ativa. 
(A)  “ativam-se  as  memórias  visual,  auditiva,  verbal  e  linguística.”  (l.  4-5) 
 
(B)  “com  quem  se  podem trocar idéias  e  experiências.”(l.  15-16) 
 
(C)  “...quando  se  lê um e-mail...”  (l.  26) 
 
(D)  “...enquanto  se  conversa ao  telefone...”  (l.  26-27) 
 
(E)  “...quando  se  encontra a  solução  de  um  problema.”(l.  37-38) 
 
61. (CESPE/ Câmara dos Deputados/2002)  Na Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita a el-rei D. Manuel, 
observam-se melhor as obsessões dos portugueses, intrusos assustados e visitantes temerosos, que 
desembarcam de inusitadas casas flutuantes, do que as preocupações dos indígenas, descritos como meros 
espectadores passivos do grande feito e do grande evento que é a cerimônia religiosa da missa, realizada em 
terra... 

 

(    )  No  texto,  a  estrutura  da  voz  passiva  em  “observam-se”    equivale  a    foram  observados. 
 
 
62. (FUNIVERSA – TÉCNICO PENITENCIÁRIO – 2008) (   )  Não há prejuízo gramatical na reescritura: 
“Percebe-se  as  diferenças  sociais  com  maior  rigidez  quando  surgem  espaços  de  segregação.” 

 
63. (ESAF – STN – 2008) “Ao lado de características inéditas, a crise cevada no mercado imobiliário e financeiro 
americano, com reverberações mundiais, apresenta aspectos também verificados em outras situações de 
nervosismo global. Não há medida mágica e salvadora que faça cotações se estabilizarem e o investidor recuperar 
o  sono.” 
(  ) Em  “se  estabilizarem”(l.3),  o  “se”  indica  que  o  sujeito  é  indeterminado. 
 
64. (FUNIVERSA – TÉCNICO PENITENCIÁRIO – 2008)   “Lançou-se em um dos bairros que circulam o Morro do 
Piolho – o Jardim Elisa Maria – uma operação contra a violência jamais vista, nem remotamente, no Brasil. Jamais 
vista porque se articulam secretarias de esportes, educação, justiça, tecnologia, assistência social, transportes, 
infra-estrutura, saúde e segurança da prefeitura e do governo estadual. 
(    )    “secretarias  de  esportes,  educação,  justiça,  tecnologia,  assistência  social,  transportes,  infra-estrutura, saúde e 
segurança  da  prefeitura  e  do  governo  estadual”  exercem  a  função  de  sujeito  simples  do  verbo  “articular-se”. 
 
65. (FCC) “...onde  se adotam novos  métodos”.  A forma verbal que tem o mesmo sentido da grifada na frase acima é 
(A) tinham adotado. 
(B) tem sido adotado. 
(C) se adotou. 
(D) é adotado. 
(E)) são adotados. 
 
66. (FCC/TRE ) “...os rumores relativos a essas pesquisas nem se confirmam...” . 

A forma verbal correta, de sentido idêntico ao da grifada acima, é 
(A)) são confirmados. 
(B) foi confirmado. 
(C) tinham confirmado. 
(D)              está sendo confirmado. 
(E)              confirmou-se. 
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67. (CESPE – Ministério da Integração – Analista – 2009) “A  modernidade  tramou-se no virtuosismo da civilização 
europeia.” 
(    )  O  desenvolvimento  da  argumentação  do  texto  mostra  que  a  estrutura  linguística  “tramou-se”  corresponde  a  foi 

tramada. 

 

 

68. ( INMETRO – N. Superior – CESPE – 2009 – Questão 5)  “ Será possível medir-se a extensão do espaço. 

De modo nenhum. O espaço é infinito e, sendo assim, não admite termo de comparação. Será possível avaliar a 

eternidade. De modo nenhum. Dentro das possibilidades humanas, o tempo é sempre infinito e , no cálculo da 
eternidade,  não  pode  o  efêmero  servir  de  unidade  a  avaliações.”   
 
(  )  O  pronome   “se”  pode  ser   retirado  do  primeiro  período  em  destaque,   assim,   como  pode  ser   acrescentado  ao  
segundo  período  em  destaque,  formando  “avaliar-se”,  mantendo-se ambos os períodos gramaticalmente corretos.  
  
 

 

C) Regência 

 

69. (FGV –FNDE-2007-N. Médio) “A  primeira  é  tecnológica:  a  internet  começou,  há  vários  anos,  a  erodir  a  receita  
da  indústria  cultural.”   
No trecho acima, é correto afirmar que estão presentes: 
(A) três artigos definidos e duas preposições. 
(B) três artigos definidos e três preposições. 
(C) cinco artigos definidos e uma preposição. 
(D) três artigos definidos e uma preposição. 
(E) quatro artigos definidos e duas preposições. 
 
70. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 11) 

Foram analisados vinte modelos teóricos sobre os efeitos do aquecimento global e concluiu-se que, até 2030, a 
temperatura média, na maioria dessas regiões, terá aumentado 1 ºC, enquanto as chuvas sazonais, em alguns 
locais, como no sul da África e no Brasil, poderão diminuir. 
 (   ) A  expressão  “as  chuvas  sazonais”    complementa  o  sentido  da  forma  verbal  “diminuir”  .  
 

 
71. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 32)Para isto existem as escolas: 
não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra 
firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. 
 (   ) As  expressões  “as  escolas”  e  “as  respostas”  exercem  a  mesma  função  sintática.  
 

72. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 36)Se era inteligente, não sabia. 
Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Às vezes, o que ele dizia despertava de repente nos 
adultos um olhar satisfeito e astuto. 
 (  ) Nas linhas   3   e   4,   a   expressão   “um   olhar   satisfeito   e   astuto”   complementa   o   sentido   da   forma   verbal  
“despertava”.  
 
73.(CESPE) “TV  por  Assina  e  Atura  ou  TV  Acabo  com  você,  diriam  honestamente,  em  suas  propagandas:  “assine  
este canal e assista, com várias interrupções, a seus programas preferidos, pois os chatíssimos comerciais não 
existem só na TV aberta, como você imagina. Filmes novos? Primeiro temos de pagar aquele que já mostramos 
vinte  vezes.” 
(      )   Em   “   temos   de   pagar   aquele   que   já  mostramos   vinte   vezes”.  O emprego do acento indicativo de crase em 
“aquele”  é  facultativo,  visto  que  o  verbo  pagar  rege  complemento  com  ou  sem  preposição  “a”. 
 
74. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 118)O homem é livre, por isso escolhe (a 
liberdade é eleição), e jamais está pronto, porque lhe é imposto o dever de optar, de definir-se, de escolher, 
escolhendo a cada momento, e cada escolha é um instante de sua construção, mas não é livre para não escolher 
nem para escolher as condições em que essa escolha ocorre, porque o homem não é livre para deixar de ser livre. 
(  ) O  vocábulo  “condições”  (l.4)  é  núcleo  do  complemento  do  verbo  “escolher”  em  suas  duas  ocorrências  nas  linhas  
3 e 4.  
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75. O termo grifado, no trecho abaixo, tem a função sintática de: 
O sociólogo José Pastore, especialista em relações do trabalho, cita o crescimento econômico sustentado, uma 
educação de boa qualidade e a modernização da legislação trabalhista como três fatores fundamentais para reverter 
o quadro de desemprego. "Se tivermos essas três coisas, podemos ter perspectivas de dias melhores pela frente. 
Mas é preciso fazer os três", diz. 
(A) objeto direto 
(B) aposto 
(C) sujeito 
(D) vocativo 
(E) adjunto adnominal 

76.  Assinale a alternativa INCORRETA quanto à sintaxe do termo grifado no período: 
(A) O presidente da Bolsa de Tóquio, Takuo Tsurushima, pediu demissão nesta terça-feira. (objeto direto) 
 
(B) O erro provocou o caos no mercado de Tóquio. (adjunto adverbial) 
 
(C) A saída de Tsurushima já era esperada. (núcleo do sujeito) 
 
(D) O operador se equivocou em uma operação vinculada à entrada na Bolsa de uma pequena empresa. (núcleo 
do sujeito) 
 
(E) Ao invés de vender uma ação da J-Com por 610 mil ienes, ele colocou 610 mil ações da J-Com a um iene a 
unidade. (núcleo do objeto direto) 
 
77. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 84)Sempre sei, realmente. Só o que eu 
quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa — a inteira — cujo significado e vislumbrado dela 
eu vejo que sempre tive. A que era: que existe uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de cada uma 
pessoa viver — e essa pauta cada um tem — mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que, 
sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? 
 (  ) Caso o verbo   “encontrar”   viesse   seguido  de  complemento,   o  emprego  da   forma  pronominal   -la atenderia às 
regras de coesão e coerência textuais.  
 

DICA 13: ASSISTIR 

O verbo “assistir” no sentido de ver é VTI – a, no entanto não aceita os pronomes lhe, lhes. 

ASSISTIR 

VI – em :  morar. 

O Papa assiste no Vaticano. 

 
VTI – a  : ver. 
Assisto às novelas de sempre. 

 
VTI – a  : caber, ser de competência. 
Essa resolução não assiste a você. 

 
VTI – a  :  dar assistência. 
Bush assistiu às vítimas. 

 
VTD – X : dar assistência. 
Bush assistiu as vítimas. 

 

 
78.(CESGRANRIO Petrobrás – Nível Médio/ 2008) A substituição do complemento verbal pelo pronome pessoal 
correspondente, segundo o padrão culto e formal da língua, está INCORRETA em 
(A)  “...que  representariam  diferentes  categorias:”  (l.  3)      que as representariam. 
(B)  “A  cidade  inteira  veio  assistir  à  competição...”  (l.  10)  A cidade inteira veio lhe assistir. 

(C)  “choravam  a  perda  de  seus  heróis.”  (l.  15)  choravam-na. 

(D)  “eles  não  têm  experiência...”  (l.  24)  Eles não a têm. 

(E)  “...e  não  ouvi  as  lindas  palavras...”  (l.  44)  e não as ouvi. 
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DICA 14: IMPLICAR 

 

Embaraçar Envolver, causar 

VTD I– X   (em) VTD – X 

A narrativa dela implicou você   no acidente. 

 
A greve implicou agitação. 

 
 

 

DESAFIOS 

79. (Cesgranrio/BNDES/Analista/2008) Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado é a mesma do 
verbo  destacado  na  passagem  “Ser  aceito  implica mecanismos  mais  sutis  e  de  maior  alcance...”  (l.  28-29). 
 
(A) Lembrar-se. 
(B) Obedecer. 
(C) Visar (no sentido de almejar). 
(D) Respeitar. 
(E) Chegar. 
 
 
 

80. (CESPE/ CLDF/ N. Superior)  A liberdade implica o compromisso de fortalecer o poder político contra a 
insegurança    de  abalos  institucionais.”     
 
(     )  Em  “implica  o  compromisso”,  a  substituição  de  “o”  por     “  com”  mantém  a  correção  gramatical  e  a   informação  
original do período 
 
81. (CESPE) “Ela  comanda  algumas das mais importantes funções do corpo humano.”   
 
(  ) Em destaque há o objeto indireto da forma verbal comanda. 
 
82. (FUNRIO – Ministério da Justiça) Cada época tem sua regência, de acordo com o sentimento do povo, o qual 
varia conforme as condições novas da vida. Não podemos seguir hoje exatamente a mesma regência que seguiam 
os clássicos; em muitos casos teremos mudado. Por este motivo, falharam completamente todos aqueles que, sem 
senso linguístico, estudaram o problema somente à luz dos hábitos clássicos de regência. (Antenor Nascentes, O 
Problema da Regência, 1967). 
Apesar de estar em fase de incorporação à língua padrão contemporânea, uma das regências abaixo ainda é 
apontada como ERRO segundo as normas da língua padrão. Assinale-a. 
  

a) Faltou-me apenas assinar os documentos de liberação para que as malas fossem despachadas. 
 
b) Em vez de obedecer de maneira servil aos regulamentos da confraria, ele optou por demitir-se. 
 
c) Comunicamos-lhe que a situação do tráfego aéreo estará totalmente sob controle amanhã mesmo. 
 
d) As medidas do governo implicarão em aumento de impostos para a classe média. 
 
e) Para que você vá ao show com minha família, será preciso vestir-se com bastante discrição. 

 

 

DICA 15: PAGAR – PERDOAR – PEDIR 

PAGAR/ PEDOAR/ PEDIR 

VTD – X : coisas. 

Paguei o imposto. 

 
VTI – a    : pessoas. 

Perdoamos à secretária. 
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83. (FGV - Secretaria de Estado de Receita e Controle – Analista-2006- com  adaptações)     
Em  “Você  se  lembra  do  rosto  dela  naquele  instante?”  (L.46), obedeceu-se às regras de regência verbal. 
 
 Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 
 
(A) Prefiro questões de gramática do que de interpretação. 
 
(B) Aspiraram à vaga de piloto da companhia aérea. 
 
(C) Os médicos assistiram o paciente. 
 
(D) Perdoamos as dívidas aos rapazes 
 
(E) Pagaram bem ao rapaz. 
 
D) Colocação Pronominal 

DICA 16: Pronomes Oblíquos Átonos 

 

o, os, a, as Substituem OBJETO DIRETO 

 

 

 

lhe, lhes Substituem OBJETO INDIRETO 

 

Obs. 1: alguns verbos apesar de VTI não aceitam lhe, lhes 
Assistir  ( no sentido de ver)         –  VTI – “a” 
Visar      ( no sentido de desejar)  –  VTI – “a” 
Aspirar   ( no sentido de desejar)  –  VTI – “a” 
 

Obs. 2: lhe – lhes  significa  “a  ela(s)  – a  ele(s)” 
 
 
 

me, te,se, nos, vos, se Substituem OBJETO DIRETO ou OBJETO INDIRETO 

 

 

 

 

84. (ESAF)  “Sob  o  direito,  o  administrador  público  não  age  contra  a  lei.  Sob  a  moral,  deve  satisfazer  o  preceito  da  
impessoalidade, não distinguindo amigos ou inimigos, partidários ou contrários, no tratamento que lhes 
dispense ou na atenção às suas reivindicações...” 
(  ) Mantém-se a correção gramatical e a coerência textual se a função sintática exercida pelo pronome oblíquo 
átono  “lhe”  for  exercida  por  “  a  eles”. 
 

85. (CETRO)  Assinale a alternativa em que NÃO HÁ ERRO quanto ao emprego dos pronomes. 
 
(A) Tu deves saber que nada houve entre eu e teu irmão. 
 
(B) Apesar de conhecer o regulamento, aquele rapaz não o obedece. 
 
(C) Dar-te-ei todas as orientações necessárias para a execução da tarefa. 
 
(D) Não lhe conhecia, por isso não lhe cumprimentei. 
 
(E) Os funcionários estão descontentes porque a empresa não os pagou conforme combinado. 
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86.(NCE/ANTT/2008) Assinale a alternativa em que o pronome colocado entre parênteses não preenche 
corretamente a lacuna. 

a) A destruição ____ prejudicou. ( os) 
 
b) Os animais não serão extintos. Nós _____ ajudaremos. (lhes) 
 
c) Na verdade, em muito pouco ____ ajudaríamos. (as) 
 
d) Admiro ___ a dedicação para com os animais. ( lhe) 
 
e) Posso dizer que ainda não ___ conheço bem. ( a) 

 

87.(NCE/ANTT/2008) Um caçador, ao ser acusado de ter atirado em determinado animal ameaçado de extinção, 
declarou,  de  forma  enfática:  “Eu  não  reconheço  minha  culpa,  eu  não  reconheço  minha  culpa.” 
A oração repetida, de acordo com a norma padrão, deveria assumir a seguinte forma: 

a) eu não a reconheço. 
b) eu não reconheço-lhe. 
c) eu não reconheço ela. 
d) eu não lhe reconheço. 
e) eu não reconheço-la. 
 

88. (NCE/ANTT/2008) Assinale a alternativa em que houve erro ao se substituir a expressão sublinhada pelo 
pronome oblíquo átono. 

a) Varreu 95% das formas de vida.          “as” 
 
b) O estudo lista cinco razões.      “O  estudo  as  lista.” 
 
c) A perda da biodiversidade terá consequências.  “as  terá” 
 
d) Mantém o equilíbrio ambiental.    “  Mantém-no” 
 
e) O mundo sofreu uma redução   “  sofreu-la” 

 
89. (CESGRANRIO) Há ERRO na substituição do termo destacado pelo pronome pessoal oblíquo correspondente 
em: 
(A)  “desenhando  garranchos...”  (l.  4):  desenhando-os. 
 
(B)  “...discutir  a relação homem-máquina...”  (l.  12-13): discuti-la. 
 
(C)  “...registrar  meu desalento...”  (l.  18):  registrá-lo. 
 
(D)  “fazemos  compras...”  (l.  26-27): fazemos-las. 
 
(E)  “passam  o texto...”  (l.  30-31): passam-no 
 

90. (FCC/TRF/2007) Está INCORRETA a substituição do segmento grifado pelo pronome correspondente na frase: 
 
a)  fazem arrecadação de ingressos -na. 
 
b)  não têm plano de manejo  
 
c)  focar a atenção nos parques nacionais -la. 
 
d) precisa diversificar sua oferta de atrativos ambientais -lhes. 
 
e)  O Brasil tem vantagem competitiva tem-na. 
 
 



Gramática – Teoria Esquematizada + Resolução de Provas                      Prof. Glória Moura Alves 

 

17 
 

91. (CESPE/CLDF/N.Superior) “E  depois,  pode  ser  que  o  povo  imagine  que  o  direito  de  fazer  entrudo,  como  o  de  
expor ossos de defuntos nas vitrinas, é constitucional. Se assim for, creia a Câmara que ele há de defendê-lo, a 
todo  o  custo...” 
 
(  ) Em  “  defendê-lo”,  o  pronome  “lo”  refere-se  a  “  povo”. 
 
 

92. (CESPE - TCU) “Os  rapazes  buscam  os  melhores  desafios...” 
 
(  ) Estaria gramaticalmente correta e não afetaria a semântica do texto, se o trecho os melhores desafios fosse 
substituído pelo pronome oblíquo  átono  “nos”,  assim:  “  Os  rapazes  buscam-nos.” 
 
DICA 17: COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

 

PRÓCLISE 

 

MESÓCLISE 

 

ÊNCLISE 

Pronome antes do verbo 

 

Pronome no meio do verbo Pronome depois do verbo 

PRINCIPAIS CASOS DE 

PROCLISE OBRIGATÓRIA: 

 

- palavra negativa 

 

- advérbio sem pausa 

 

- P.C.Subordinação 
 
- em + gerúndio 
 

- frases exclamativas 

- frases interrogativas 

 

PRÓCLISE FACULTATIVA: 

- sujeito expresso 

 

OBRIGATÓRIO com 

- FUTURO DO PRESENTE 

- FUTURO DO PRETERITO 

 

Obs.: Só será usada a mesóclise se 
não houver caso de próclise 
obrigatória! 
Obs.: Se houver caso de próclise 
facultativa e verbo no futuro, pode 
ser  usada a mesóclise ou a 
próclise.  
 

JAMAIS SE INICIA 

 ORACÃO COM  

PRONOME OBLÍQUO ATONO 

 
 

 

 

93. (CETRO) Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. 
 
(A) Observei o aluno que dirigia-se ao pátio. 
 
(B) Quanto me pagará pela tradução do livro? 
 
(C) Ouvindo-o cantarolar reconheci sua voz imediatamente. 
 
(D) Encontrar-me-iam, caso minha presença à reunião fosse imprescindível. 
 
(E) Convém que eu lhe conte toda a verdade. 
 
 
94. (CETRO)  Todos os pronomes estão colocados corretamente, de acordo com as regras da norma culta, exceto 

em: 
 
(A) O garoto recusava-se sempre a tomar banho. 
 
(B) Combinamos de levá-lo ao parque amanhã cedo. 
 
(C) Não culpe-me por essa atitude. 
 
(D) Comprou-lhe um relógio cravejado de brilhantes. 
 
(E) Aprontou-se, rapidamente, quando soube que ela chegara. 
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95. CESGRANRIO INEA- Nível Médio/ 2008) A posição dos pronomes oblíquos foi alterada nos trechos abaixo. 
I - A  mensagem  nos  remete  …   
II - tal abundância de água não protege-nos  
III - O homem, por sua vez, tem apropriado-se  dos  recursos…   
IV - A disponibilidade da água se tornou limitada...  
De acordo com a norma culta, são possíveis APENAS as alterações feitas em 
(A)I e II       
 (B) I e III          
(C) I e IV 
(D) II e III     
(E) II e IV 
 
 

E) CRASE 

DICA 18: CRASE OBRIGATÓRIA DEPENDENTE DE REGÊNCIA 

 
CRASE OBRIGATÓRIA 

DEPENDENTE DA REGÊNCIA 

A + a(S) -                                                         preposição + artigo  

A + aquele(s), aquela(s), aquilo –                 preposição + pronomes demonstrativos 

A + a(s) –                                                         preposição + pronomes demonstrativos 

A + a qual, as quais –                                    preposição + pronomes relativos 

 
96.(CESPE/INSS/2008) (  ) O sentido do período seria mantido, mas a correção gramatical seria prejudicada, caso 
se  substituísse  “atingi  a síntese  perfeita”  por  cheguei à síntese perfeita. 

 

97. (CESPE/TST/Nível. Superior/2008) “   ...   e  aí   eu  acho  que  poderá   corresponder  àquilo  que  sempre   foi   dito:   o  
trabalho  dignifica  o  ser  humano.”   
(      )  O  sinal   indicativo  de  crase  em  “àquilo”  é   resultado  da presença da preposição a, regendo o complemento do 
verbo corresponder e do pronome demonstrativo aquilo. 
 
98. (CESPE/TST/Nível Médio/2008) “Os  trabalhadores  cada  vez  mais  precisam  assumir  novos  papéis  para  atender  
às  exigências  das  empresas.”   
(  ) Preservam-se  a  coerência  textual  e  a  correção  do  texto,  ao  se  substituir  a  expressão  verbal  “  para  atender”  pela  
equivalente nominal em atendimento, desde  que  seja  retirado  o  acento  grave  indicativo  crase  em  “às  exigências”. 
 
 

DICA 19: CRASE PROIBIDA 

 

1. antes de palavra masculina 

2. antes de verbo 

3. antes de artigo indefinido 

4. antes de pronome pessoal  

5. antes de pronome indefinido ( exemplos: alguém, ninguém, qualquer,cada, certa, toda, algum...) 

6.  antes de palavra genérica ( palavra no plural sem artigo) 

7.  antes de pronomes de tratamento ( exceção: senhora, senhorita, dona e madame – FACULTATIVA) 

8.  antes de pronomes demonstrativos ( exceção: aquele(s), aquela(s), aquilo, a(s) – OBRIGATÓRIA) 

9. antes de pronomes relativos (exceção:  a qual, as quais – OBRIGATÓRIA) 

10. entre palavras repetidas formando expressão 

11. antes das palavras “casa – terra – distância” não determinadas 

Obs.: se determinadas, crase obrigatória 
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Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, julgue os fragmentos apresentados nos seguintes itens. 
 
99. (CESPE – TR E – MA – 2006)    Opinião favorável ou contrária à coligações partidárias 
 
100. (CESPE – TR E – MA – 2006)  Direito a candidatar-se à qualquer cargo eletivo 
 
101. (CESPE – TR E – MA – 2006)  Disposições aplicadas à sítio mantido por empresas públicas. 
 
102. (CESPE – TR E – MA – 2006)  Tema à que se refere a legislação em vigor. 
 
103.  (CESPE – TR E – MA – 2006)   Submissão às regras da lei eleitoral 
 
104. (CESPE – TR E – MA – 2006)  Restrições impostas às rádios e às emissoras de televisão 
 
105. (CESPE – TR E – MA – 2006)  Características semelhantes às da legislação em vigor 
 
106. (ESAF) Julgue quanto à correção gramatical 

(  ) Mesmo assim, olhando-se para os vizinhos de continente, percebe-se que nossa performance é inferior a que foi 
atribuída a Argentina (8,6%) e a alguns outros países com participação menor no conjunto dos bens produzidos pela 
América Latina. 
 
Julgue os itens quanto á correção gramatical 

 

107. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 8) (     ) Em maio de 2008, dois astrônomos publicaram um 
estudo que argumentava que a Odisseia, famoso poema de Homero, faz referência a um eclipse que ocorreu de 
fato no mar Egeu dia 16 de abril de 1178 a.C. A ideia não é nova, tendo sido proposta há cem anos atrás por 
astrônomos interessados em datar o saque de Tróia e o retorno do heroi Odisseu (Ulisses, para os romanos) para a 
sua adorada (e extremamente paciente) Penélope, que esperou por ela por dez anos.  
 

108. (   ) A extinção da CACEX ocorreu simultaneamente à uma ampla redefinição do quadro em que é formulada e 
implementada a política brasileira de comércio exterior 
 
109. (   ) Nem sempre as novas experiências bastavam para apagar neles o vínculo doméstico, a mentalidade criada 
ao contato de um meio patriarcal, tão oposto às exigências de uma sociedade de homens livres e de inclinação cada 
vez mais igualitária. Por isso mesmo, Joaquim Nabuco pôde dizer que, em nossa política e em nossa sociedade, 
“são  os  órfãos,  os  abandonados,  que  vencem  a  luta,  sobem  e  governam”.  (STF/Analista Judiciário – Revisão de 

Texto/ CESPE 2008/Questão 96) 

 
110. (  ) Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, 
compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam 
justamente   pelo   que   separa   o   funcionário   “patrimonial”   do   puro   burocrata   conforme   a   definição   de   Max  Weber.  
(STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 98) 

 
111. (   ) No  “homem  cordial”,  a  vida  em  sociedade  é,  de  certo  modo,  uma  verdadeira  libertação  do  pavor,  que  ele  
sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua 
maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, periférica, que no 
Brasil, tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos outros. (STF/Analista Judiciário – Revisão de 

Texto/ CESPE 2008/Questão 101) 

 
112. (  ) No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor 
acentuado  para  o  emprego  de  diminutivos.  A  terminação  “inho”  serve  para  nos  familiarisar  mais  com  as  pessoas  ou  
os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazer-lhes mais acessíveis aos sentidos e 
também de aproximá-los do coração. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 102) 

 
113. (   ) No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da 
urbanização — que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também ao crescimento dos meios de 
comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades — acarretou um disiquilíbrio 
social, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 

2008/Questão 97) 
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114. (   )Mantém a correção gramatical do   texto   a   seguinte   reescrita   do   trecho   “e   abre   o   caminho   para   a  
realização”   (L   .6-7): e deixa aberto o caminho à realização. (TCU/Analista de Controle Externo- Todos os 

cargos/CESPE 2008/Questão 5) 

 
 
Durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992, procedeu-se à demolição instantânea dos 
conceitos que haviam alimentado durante décadas os impulsos da diplomacia: o nacional-desenvolvimentismo e sua 
carga política e ideológica cederam à vontade de abrir a economia e o mercado, de forma irracional e reativa, à 

onda de globalização e de neoliberalismo que penetrava o país vinda de fora. 
115. (  ) O emprego do sinal indicativo  de  crase  em  “à  onda”    justifica-se  pela  regência  de  “abrir”  e  pela  presença  de  
artigo definido feminino singular. (MDCI/Analista de Comércio Exterior/Português/CESPE 2008/Questão 12) 

 
DICA 20: CRASE OBRIGATÓRIA INDEPENDENTE DE REGÊNCIA 

 
CRASE OBRIGATÓRIA 

INDEPENDENTE DA REGÊNCIA 

Nas locuções com palavras femininas 

Locuções adverbiais  

Locuções prepositivas 

Locuções conjuntivas 

 
Julgue os itens de acordo com a correção gramatical 
116. (   ) À despeito do aumento da taxa SELIC no mês passado, o juro real continua em queda e deve, atingir o 
menor nível em quase cinco anos, desde novembro de 2003. Levantamento feito pelo Estado, com base nas 
projeções de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostra que o juro real deve cair para 
6,50% ao ano neste mês, levando-se em conta o atual nível da SELIC. (TCU/Analista de Controle Externo- Todos 

os cargos/CESPE 2008/Questão 30) 

 
117. (   ) A partir de meados da década passada, o objetivo de aumentar exportações ganhou destaque entre as 
prioridades de governo, e as negociações comerciais adquiriram peso crescente na agenda da política de comércio 
exterior, tornando-se gradativamente uma questão significativa no debate político doméstico no país. 
(MDCI/Analista de Comércio Exterior/Português/CESPE 2008/Questão 8) 

 
Durante o período de industrialização protecionista, a administração da proteção (especialmente não-tarifária) à 

indústria doméstica contra a competição dos importados constituiu, junto com instrumentos de incentivo ao 
investimento, um dos principais mecanismos de implementação da política industrial. 
118 (  ) O  emprego  do  sinal   indicativo  de  crase  em   “à   indústria”      justifica-se  pela   regência  de   “proteção”      e  pela  
presença de artigo definido feminino singular. (MDCI/Analista de Comércio Exterior/Portugues/CESPE 

2008/Questão 15) 

 
119. (   ) Atenderia   à   prescrição   gramatical   a   alteração   do   segmento   “em   termos   das  manipulações   financeiras”  
(R.11-12) para relativamente as manipulações financeiras. (MPOG/Comum a todos os cargos/CESPE 

2008/Questão 6) 

 

120. (  ) O Brasil tem condições de provar os benefícios do etanol, mas terá de cercar-se de garantias. Zoneamento 
ecológico proibindo a cana na Amazônia é uma delas. É suficiente não dar licença de instalação a usinas na 
Amazônia já que, dessa forma, não haverá plantio de cana, pois, para a exploração ser viável, a matéria-prima tem 
de estar próxima à usina. (PMT/Agente de Tributos Municipais/CESPE 2008/Questão 19) 

 

Julgue os itens de acordo com a correção gramatical 

 

121. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 3)  Até 400 a.C., os romanos utilizavam caminhos de terra 
para deslocar-se da sua capital as cidades vizinhas. O ataque gaulês de Breno, em 390 a.C., que se revelou 
desastroso para os romanos, mostrou a ineficácia do sistema defensivo de Roma, devido principalmente a lentidão 
de movimentação das tropas sobre o que eram apenas caminhos pouco aptos para eles se moverem. 
 

122. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 3)  A necessidade de melhor defesa, associada à vontade de 
expansão e de hegemonia sobre a Itália, levou a República Romana, ainda frágil e ameaçada, a pôr em questão 
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estruturas escassamente adaptadas a esses desejos. Eram necessárias rotas sólidas que permitissem a circulação 
mais rápida e segura, mas, sobretudo, que facilitassem a mobilidade das tropas. 
 

123. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 3)  A primeira via em território do Império Romano foi criada 
em 312 a.C. por Ápio Cláudio Cego, para unir Roma a cidade de Cápua e fora denominada Via Ápia. Em finais da 
República, o conjunto do território da península italiana estava dotada com grandes arterias, ostentando cada rota o 
nome do censor que a criara. Essas vias não estavam pavimentadas, salvo no interior das cidades.  
 
124. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 3)  Os romanos destacaram-se como engenheiros. Suas 
obras estenderam-se por todo Império, e grande parte da divulgação se deveu a extensa rede viária. Apesar de não 
oferecer o conforto do asfalto dos dias de hoje, dado que as rochas de basalto não proporcionam grande 
continuidade e suavidade ao terreno, a verdade é que, essas rochas encontram-se 2.000 anos depois, ainda bem 
fixadas nos percursos.  
 
125. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 3)  O fato de as rochas das vias romanas estarem fixas até 
hoje deve-se, provavelmente, a técnica de preparação do terreno, no qual eram colocadas várias camadas de 
materiais para assegurar a sua estabilidade e, só no final, era feito, com as rochas, a cobertura. Essas vias são, 
atualmente, protegidas como patrimônio mundial. A grande extensão da cobertura oferecida pelas estradas romanas 
deu  origem  ao  ditado  popular  “todos  os  caminhos  levam  à  Roma”.   
Opções adaptadas de Internet: <www.wikipedia.org/wiki>. 
 

Julgue os itens de acordo com a correção gramatical 

 

126. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 8) (     ) Em maio de 2008, dois astrônomos publicaram um 
estudo que argumentava que a Odisséia, famoso poema de Homero, faz referência a um eclipse que ocorreu de 
fato no mar Egeu dia 16 de abril de 1178 a.C. A ideia não é nova, tendo sido proposta há cem anos atrás por 
astrônomos interessados em datar o saque de Tróia e o retorno do heroi Odisseu (Ulisses, para os romanos) para a 
sua adorada (e extremamente paciente) Penélope, que esperou por ela por dez anos.  
 

127. (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 8)(   ) Vasculhando o texto de Homero famoso, os 
astrônomos encontraram referências a lua nova, condição básica para um eclipse total, as estrelas usadas por 
Odisseu para orientar-lhe no retorno à casa e à aparição de Vênus logo após a chegada em Ítaca. 
 
128. (  ) A extinção da CACEX ocorreu simultaneamente à uma ampla redefinição do quadro em que é formulada e 
implementada a política brasileira de comércio exterior: novos condicionantes externos (as regras da OMC e os 
compromissos no MERCOSUL) E internos (os esforços de ajuste fiscal) restringiram drasticamente as perspectivas 
de continuidade das políticas de exportação então vigentes, ao passo que a abertura comercial redefiniu prioridades 
e instrumentos no âmbito da política de importação. (MDCI/Analista de Comércio Exterior/Português/CESPE 

2008/Questão 7) 

 

129. (SEPLAG-SEDS/Agente de segurança Sócio Educativa/CESPE 2008/Questão 5) 

Assinale a opção em que o trecho de texto, adaptado da Internet (www.gp1.com.br), apresenta erro de construção 
sintática do período. 
A Pela manhã, o gerente do banco encontrou um bilhete que, segundo a polícia, continha ameaças parecidas com 
as do recado deixado com o motorista do ônibus incendiado. Nenhum suspeito dos ataques foi identificado ou 
preso. 
B Para a empresa Saritura Turismo, responsável pelo ônibus incendiado, o crime não foi um assalto e sim uma 
represália, embora que os bandidos levaram apenas R$ 20 e deixaram um bilhete com o motorista. 
C A polícia confirmou que, no recado escrito no papel, informava-se que detentos da Penitenciária Dutra Ladeira, 
em Ribeirão das Neves, estariam sendo agredidos, e a ação era só um aviso para que a diretoria do presídio fosse 
trocada. 
D O segundo atentado ocorreu no bairro Eldorado. De acordo com a polícia, a fachada de uma agência bancária foi 
alvejada por diversos tiros. Ninguém ficou ferido. 
 

130. (SEPLAG-SEDS/Agente de segurança Sócio Educativa/CESPE 2008/Questão 7) 

Assinale a opção em que o trecho de texto, adaptado da Internet (www.revistajuridica.com.br) , está 
gramaticalmente incorreto. 
A A resolução 840/06 da Secretaria de Estado de Defesa Social determina que tão logo o advogado ingresse na 
unidade prisional, após a comunicação formal as autoridades sobre à visita, ele será encaminhado no local 
estabelecido para o contato com seu cliente. 
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B As comunicações entre advogados e detentos, em unidades prisionais de Minas Gerais, passam a estar 
regulamentadas segundo critérios adequados à assistência profissional da advocacia a clientes custodiados, 
obedecendo às normas constitucionais e assegurando o pleno direito de defesa. 
C Elaborada em parceria com a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais, uma 
resolução da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais define que o preso, antes e após o contato 
com o advogado, será submetido a revista minuciosa. 
D O advogado, dada a sua prerrogativa constitucional, não será submetido a qualquer tipo de busca pessoal. Esse 
modelo de revista tem sido defendido pelo Conselho Federal da OAB. 
 

131. (CESPE/TST/Nível Médio/ 2008) “O   cenário   econômico   otimista   levou   os   empresários   brasileiros   a  
aumentarem  a  formalização  do  mercado  de  trabalho  nos  últimos  cinco  anos.” 
(         )     No   primeiro   período   do   texto,   a   partícula   “a”   ocorre   tanto   como  preposição   quanto   como  artigo: a primeira 
ocorrência   é   uma   preposição   exigida   pelo   emprego   do   verbo   “levar”;;   a   segunda   ocorrência   é   um   artigo   que  
determina formalização. 
 
132. (CESPE/TST/Nível. Superior/2008) “  Na   sociedade   capitalista,   a   produtividade   do   trabalho   aumentou   a   tão  
forte  rotinização,  apequenamento  e  embrutecimento  do  processo  de  trabalho...”     
(        )  A  ausência  do  sinal  indicativo  de  crase  em  “  a  tão  forte”  indica  que  nesse  trecho  não  foi  empregado  artigo,  mas  
apenas preposição. 
 
133.(CESPE) “A  diferença  é  que,  em  São Paulo, os veículos andam, em média, a 24 quilômetros por hora.”   
(    ) Uma ou outra maneira de escrever a expressão destacada seria à velocidade de 24 quilômetros por hora 
 

134.(CGU – AFC – 2008)  Assinale o trecho do texto adaptado do Jornal do Commercio (PE), de 12/01/2008, que 
apresenta erro de regência. 

a) Depois de um longo período em que apresentou taxas de crescimento econômico que não iam além dos 3%, o 
Brasil fecha o ano de 2007 com uma expansão de 5,3%, certamente a maior taxa registrada na última década. 

b) Os dados ainda não são definitivos, mas tudo sugere que serão confirmados. A entidade responsável pelo estudo 
foi a conhecida Comissão Econômica para a América Latina (Cepal). 

c) Não há dúvida de que os números são bons, num momento em que atingimos um bom superávit em conta-
corrente, em que se revela queda no desemprego e até se anuncia a ampliação de nossas reservas monetárias, 
além da descoberta de novas fontes de petróleo. 

d) Mesmo assim, olhando-se para os vizinhos de continente, percebe-se que nossa performance é inferior a que foi 
atribuída a Argentina (8,6%) e a alguns outros países com participação menor no conjunto dos bens produzidos pela 
América Latina. 

e) Nem é preciso olhar os exemplos da China, Índia e Rússia, com crescimento acima desses patamares. Ao 
conjunto inteiro da América Latina, o organismo internacional está atribuindo um crescimento médio, em 2007, de 
5,6%, um pouco maior do que o do Brasil. 

Julgue de acordo com a correção gramatical 

135. (ESAF) (   ) Prevê que, neste ano, as vendas crescerão cerca de 15% em relação às de 2007, resultado muito 
bom. As novas estimativas do governo para a próxima safra justificam a previsão dos fabricantes. 

Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Não sabemos pensar. (...) Minha filha me fez uma 
pergunta:   “O  que  é  pensar?”  Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de Filosofia havia proposto à 
classe. Pelo que lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a 
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sabedoria de fazer a pergunta, sem dar a resposta. Porque, se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as 
asas do pensamento. 
 

136. (   ) A correção gramatical do texto seria  mantida  se  a  expressão  “à  questão”    fosse  substituída  por  a  questão. 
(Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 30) 

 
Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, julgue os fragmentos 
137. (CESPE – TJDFT – 2003) direito a trabalho e à remuneração 
 
138. (CESPE – TJDFT – 2003)  direito à unir-se em sindicatos  
 
139. (CESPE – TJDFT – 2003)  direito a descanso e à lazer  
 
140. (CESPE – TJDFT – 2003)  direito à uma segurança social  
 
141. (CESPE – TJDFT – 2003)    direito à proteção à família  
 
142. (CESPE – TJDFT – 2003)  assistência para a mãe e às crianças  
 
143. (CESPE – TJDFT – 2003) direito à boa saúde e à educação de qualidade  
 
144. (CESPE – Ministério da Integração – Analista – 2009) “Aos olhos do colonialismo, a dignidade da existência 
do bárbaro do novo mundo foi reconhecida, apenas, na sua capacidade de incorporar-se às luzes da moral cristã, 
da mentalidade capitalista e do racionalismo progressivo do mundo industrial, em sua voracidade insaciável 
insaciável por recursos  naturais,  cada  vez  mais  distantes.” 
(  ) Mantêm-se  o  respeito  às  regras  gramaticais  e  a  coerência  na  argumentação  ao  se  substituir  “em  sua”  tanto  por  
na sua como por com sua 
 

DICA 22: CRASE FACULTATIVA 

- ANTES DE PRONOME POSSESSIVO FEMININO SINGULAR 

( C ) Ela fez referência a sua mãe. 
( C ) Ela fez referência à sua mãe. 

 
CUIDADO 

( E ) Ela fez referência à sua mãe e a seu pai. 
( C ) Ela fez referência a sua mãe e a seu pai. 
( C ) Ela fez referência à sua mãe e ao seu pai. 
 
CUIDADO 

(  E) Ela fez referência à cirurgia de sua mãe e não a minha.. 
(C  ) Ela fez referência à cirurgia de sua mãe e não à minha. 
( C ) Ela fez referência a minha conta e não à sua.  
 
 
- ANTES DOS PRONOME DE TRATAMENTO: SENHORA, SENHORITA , DONA E MADAME 

( C ) Fiz alusão a senhora.                                                         CUIDADO: ( E ) Fiz alusão à uma senhora dali. 
(C  ) Fiz alusão à senhora.                                                         CUIDADO: ( E ) Fiz alusão aquela senhora dali. 
 
CUIDADO 

(C  ) Fiz alusão a Vossa Excelência. 
( C ) Fiz alusão a Vossa Senhoria. 
 

- ANTES DE NOME PRÓPRIO FEMININO 

( C ) Ela fez alusão à Bianca 
( C ) Ela fez alusão a Bianca. 
 
- DEPOIS DA PREPOSIÇÃO “ATÉ” 

(C ) Iremos até à praia. 
( C ) Iremos até a praia. 
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145. (FUNRIO – Ministério da Justiça) 

 
Às vezes faz bem chorar 
E nas velhas cordas procurar 
Notas e acordes esquecidos 
Os dedos calejados deslizar 
Recordar, saudoso, um samba antigo. 
 
A letra de Ivor Lancellotti emprega adequadamente o acento de crase. Também está correto esse uso em 

a) Deixei o carro no lava à jato e fui à sua confeitaria escolher uns doces. 
 
b) Quando saímos à cavalo estamos à procura de paz e sossego. 
 
c) Daqui à uma hora irei até à piscina para examinar a água e o cloro. 
 
d) Retiraram-se às pressas para não responderem às perguntas da mídia. 

 
e) Encaminhamos ontem à Vossa Senhoria os convites para a recepção à família. 

 
Julgue os itens de acordo com a correção gramatical 

 

146. ( CESPE – TST – 2008)  

(   ) Viviam de uma economia adequada a manutenção de seus exércitos ( a pecuária e o saque) , mas que levou 
seus dirigentes sedentários à um beco sem saída histórico. 
 

147. ( CESPE – MRE – 2008)  

(   ) Conquistou a China, estendendo depois seu império até a Pérsia, a Turquia, a Rússia e a Ucrânia. 
 

 

DICA 23 

CUIDADO 1 

 
Chegarei à uma hora, não às duas. 

 
 
 

uma: numeral  
Locução adverbial com palavra 
feminina – CRASE OBRIGATÓRIA 
 
 
 

CUIDADO 2 

 

Chegarei a uma hora qualquer. 
 

 

 

uma: artigo indefinido 
 
CRASE PROIBIDA 

CUIDADO 3 

 

Chegarei daqui a uma hora. 
 
 
 
Daqui a – expressão invariável. 
 
CRASE PROIBIDA 

 

148. (FUNRIO – M. JUSTIÇA – 2009) “ À margem das rodovias de grande movimento...” 

Diferente do exemplo destacado, o único caso em que o acento grave foi usado de forma ERRADA, nas alternativas 
abaixo, é 

a) ficamos à vontade no evento 
 
b) refiro-me à minha irmã. 
 
c) dirija-se à qualquer moça do balcão. 
 
d) chegarei à uma hora, não ao meio-dia. 
 
e) à medida que os anos passam, fico pior 
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149. ( Funiversa/ APEX/2006) Assinale a frase em que a crase ficou incorreta. 
 
(A)  Eu me referi à mulheres elegantes. 
 
(B)  Eu cheguei à sala de aula às 16 horas. 
 
(C)  Ele usava cabelo à Caetano Veloso. 
 
(D)  Entreguei o poema à bela Marília. 
 
(E)  Entreguei o livro à sua irmã. 
  
150. (CETRO) Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
  
“A  infeliz  anda  ___toa  percorrendo  ____  ruas.  Todas  ___  vezes  que  ____  vejo,  cumprimento-a, mas, ____vezes ela 
não me responde. 
(A) a, às, às, à, às. 
 
(B) à, as, as, a, as. 
 
(C) à, as, as, a, às. 
 
(D) a, às, às, a. as. 
 
(E) à, às, às, a. às. 
 

DICA 24 

a(s) ARTIGO DEFINIDO FEMININO – determina o substantivo feminino expresso 

A mulher sorriu. 
 

a PREPOSIÇÃO – palavra invariável de ligação 

Assistiu a documentários. 
 

a(s) PRONOME PESSOAL OBÍQUO ÁTONO – faz papel de Objeto Direto 

Cumprimentei- a. 

    VTD            OD 

a(s) PRONOME DEMONSTRATIVO FEMININO – aparece na omissão do substantivo feminino 

Minha conta é vinculada à sua. 

                                         a + a 

                        preposição + pron. demonstrativo 

 

DICA 25 

 

Às vezes 

 

As vezes 

De vez em quando Os momentos 

 

Locução adverbial de tempo, de frequência  

Com palavra feminina – CRASE OBRIGATÓRIA 

Artigo + sUBSTANTIVO 

 

151. (CETRO) Assinale a alternativa que apresenta frases cuja regência verbal está correta. 
 
I. Visando apenas aos seus próprios interesses, ele, involuntariamente, prejudicou toda a família. 
II. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. 
III. Assistiu o espetáculo com muita atenção. 
IV. Os motoristas nem sempre obedecem aos sinais de trânsito. 
V. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde.  
 
(A) II, IV e V      (B) I, II e III    (C) I, III, IV e V    (D) I, III e IV    (E) I, II, IV e V 
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152. (CETRO) Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços no período abaixo. 
Quando ___ dez dias comunicou ___ ela que iria ___ França para concluir seu mestrado, pôs-se ___ chorar. 
 
(A) a/ a/ a/ a 
(B) há/ a/ à/ a 
(C) há/ à/ à/ a 
(D) a/ à/ a/ à 
(E) há/ a/ a/ à 
 
153. (CETR0) (    )    no  terceiro  período,  a  expressão  “devido  a  certa  timidez”  pode  ser  substituída  por  “devido  à  certa  
timidez”,  sem  que  ocorra  erro  gramatical  ou  prejuízo  semântico. 
 

154. (CETRO)  “Os  experimentos  que  Pontes  pretende  realizar  no  espaço  sideral  – e que  confeririam à missão um 
caráter  de  pesquisa  e  inovação  científica  são  questionáveis.” 
 
Assinale a alternativa em que a justificativa do emprego da crase é a mesma do exemplo do período acima. 
(A) A Rússia estava à procura de um cientista brasileiro. 
 
(B) Minha tia é apaixonada por mobiliários à Luís XV. 
 
(C) Às vezes, precisamos ser duros com os adolescentes. 
 
(D) Entregaram à secretária a medalha de grande dedicação. 
 
(E) À chegada dos heróis, todos aplaudiram. 
  
 
155. (CETRO) Assinale alternativa que completa corretamente as lacunas. 

____ uma semana atrás, ____ poesias de Bandeira, uma _______ uma, eram enviadas ______gráfica. 
 
(A) Há, às, a, a. 
(B) A, as, à, a. 
(C) A, às, à, à. 
(D) Há, as, a, à. 

(E) Há, a, à, a. 
 
156. (CETRO) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento indicatório da crase. 

 
(A) O progresso chegou inesperadamente aquela cidade, por isso estou disposto à morar lá. 

 
 

(B) Não me refiro à essa carta; refiro-me àquela que você escreveu. 
 
 

(C) Aquela hora, todos já deviam estar à espera de notícias. 
 
 

(D) Quando fui a Lisboa, fiquei à procura de boas casas de fado. 

 

 

(E) A peça a qual assisti é muito superior à essa. 
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F) Concordância Nominal 

DICA 26: ADVÉRBIO 

 

MORFOLOGIA 
ADVÉRBIO 

- Palavra ligada a 

x VERBO 

x LOCUÇÃO ADVERBIAL  

 (v. auxiliar + v. principal) 

x ADJETIVO 

x ADVÉRBIO 

- Palavra INVARIÁVEL. 

x  

- Palavra INVARIÁVEL 

- Indica uma CIRCUNSTÂNCIA. 

 

- O advérbio é o termo que 
modifica o sentido  
de um verbo,  
de um adjetivo ou  
de um advérbio.  
 

Jamais estará ligado a 

substantivo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
Eles se respeitam muito. 
                 verbo 
 
 
Seu projeto é muito interessante. 
                                    adjetivo 
 
 
O time jogou muito mal. 
                               advérbio 
  
 

SINTAXE 
ADJUNTO ADVERBIAL 

 

Expresso por advérbio,  

por locução adverbial ou   

oração subordinada adverbial. 

 

1) Advérbio:  

 
O balão caiu longe. 

 
2) Locução Adverbial: 

  

O balão caiu no mar.  

 
3) Oração Subordinada 

Adverbial:  

 

Se o balão pegar fogo, avisem. 

- ADJUNTO ADVERBIAL – circunstâncias: 
x de Modo 

Maria sai apressadamente. 
x de Lugar 

Deixamos o carro naquela praça. 
x de Intensidade 

Estava muito pálida. 
x de Tempo 

Nós discutimos ontem. 
x de Afirmação 

Certamente ele voltará.  
x  de Negação 

Não quero você aqui.  
x de Dúvida 

Irei provavelmente às dez horas.  
x de Meio 

Só viajavam de trem.  
x de Instrumento 

Cortou-se com a navalha. 
x de Companhia 

Passeava com os irmãos.  
x de Assunto 

Falavam de futebol. 

x de Causa 

Ela tremia de medo. 

x de Consequência 

Acabara o dinheiro, de sorte que voltou. 

x de Condição 

Se estudares, passarás. 
x de Concessão (oposição, contraste) 

Saiu, embora estivesse cansado. 

x de Comparação 

Ele é como o pai foi. 

x de Conformidade 

Fez tudo, conforme exigiram. 

x de Finalidade 

Vivia para comer. 

x de Proporção 

Passa à medida que estuda. 

 

 
 

157. (CESGRANRIO/CE/2008) Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe 
gramatical dos destacados nas demais orações: 
 
a) São queimadas anualmente pouco antes de começar a estação chuvosa. 
 
b) Assistimos, com espanto, à surpreendente visão da torrente de fogo. 
 
c)Ondulando poderosamente sobre a planície sem fim. 
 
d) Infelizmente, ávidos da carne do tatu. 
 
e) O solo em geral está parcialmente esgotado. 
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158. (CESPE/DFTRANS/2008) “...  num  momento  em  que  as  lutas  sociais  sofrem  o  assédio  cada  vez  mais  agressivo  
da  globalização...”   
(  ) O adjetivo está empregado com valor de advérbio e corresponde, dessa forma, a agressivamente. 

 

 

 

159. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto - CESPE - 2008) (  ) No  texto,  os  advérbios  “liminarmente”  ,  
“definitivamente”  ,  “principalmente”    e  “naturalmente”    realçam  as  circunstâncias  expressas  pelos  verbos  auxiliares  
aos quais se ligam sintática e semanticamente.  

 

160. (FUNIVERSA -APEX/2006)  Todos os períodos abaixo foram extraídos de propagandas veiculadas nos mais 
diversos meios de comunicação. Assinale aquela que está de acordo com a norma padrão. 
(A) Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. 
 
(B) Vem pra CAIXA, você também. 
 
(C) COLGATE é a proteção que a gente precisa. 
 
(D) SKOL, a cerveja que desce redondo. 
 
(E) PAULO SILVA é o candidato que o povo confia. 
 

 

Foram analisados vinte modelos teóricos sobre os efeitos do aquecimento global e concluiu-se que, até 2030, a 
temperatura média, na maioria dessas regiões, terá aumentado 1 ºC, enquanto as chuvas sazonais, em alguns 
locais, como no sul da África e no Brasil, poderão diminuir. 
 
161. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 10) (  ) As   expressões   “na  
maioria  dessas  regiões”  e  “em  alguns  locais”  exercem,  no  texto,  a  mesma  função  sintática.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) devem decidir, em breve, o destino da chamada Lei de 
Imprensa — um conjunto de normas editadas durante o governo militar para servir de instrumento de  ameaça e 
censura a jornalistas e meios de comunicação. Vários de seus artigos já foram liminarmente suspensos por 
decisão da  Justiça, inclusive o que prevê a possibilidade de prisão de jornalistas. Caso o STF considere a lei 
inconstitucional, ela será definitivamente revogada. Na semana passada, durante a III Conferência Legislativa 
sobre Liberdade de Imprensa, promovida na Câmara dos Deputados, representantes da mídia, parlamentares e 
associações de classe debateram a necessidade de elaboração de uma nova legislação específica para o setor. 
Não há consenso sobre o tema, mas a opinião dominante, principalmente entre os empresários da área de 
comunicação, é a de que qualquer regulamentação pode, naturalmente, resultar em algum tipo de restrição de 
liberdade, o que é intolerável num regime democrático. 

Veja. Ed. 2059, p. 68 (com adaptações). 
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DICA 27: ADJETIVO 

MORFOLOGIA: ADJETIVO SINTAXE 

- Palavra ligada a substantivo. 

- VARIÁVEL 

Os adjetivos admitem flexão em grau, gênero e número, de 
onde se obtém até 16 flexões para um único lexema adjetivo, 
como se vê na tabela a seguir: 

Flexão Radical Grau Gênero Número 

Lindo Lind - o - 
Linda Lind - a - 
Lindos Lind - o s 
Lindas Lind - a s 
Lindinho Lind inh o - 
Lindinha Lind inh a - 
Lindinhos Lind inh o s 
Lindinhas Lind inh a s 
Lindão Lind ão 
Lindões Lind ões 
Lindona Lind ona - 
Lindonas Lind ona s 
Lindíssimo Lind íssim o - 
Lindíssimos Lind íssim o s 
Lindíssima Lind íssim a - 
Lindíssimas Lind íssim a s 

x Flexão em número 

Os adjetivos seguem três regras para número:  
- Todos os adjetivos são flexionados em número.  
- Concordam com o número do substantivo que determinam.  
 

x Flexão em gênero 

Diferentemente dos substantivos, os adjetivos não têm gênero 
implícito, nem determinado pelo contexto. 
- Parte dos adjetivos variam em gênero, para que concordem 
sintaticamente com os substantivos que determinam na frase. 
Assim temos: 
O garoto bonito.                 Ele é um jovem senhor. 
A garota bonita.                  Ela é uma jovem senhora. 
 

x Flexão em grau 

Os adjetivos admitem quatro flexões de grau: diminutiva, 
normal, aumentativa e superlativa, como, por exemplo: 
Lindinha/linda/lindona/lindíssima. 
 

 

 

 

ADJETIVO LOCUÇÃO ADJETIVA 

Pode ser 

- Adjunto adnominal 

- Predicativo 

Pode ser 

- Adjunto Adnominal 

- Predicativo 

- Complemento Nominal 

Adjunto Adnominal Adjunto Adnominal 

- Adjetivo “dentro” 

 

 

 

 

 

O bom aluno estuda. 
 
Achei a asa quebrada do 
ultraleve 
 
Fizeram a difícil  prova 

 

Comprou saias escuras. 

 

 

- Locução adjetiva 

“dentro”, ligado a  
- Substantivo concreto 

- Substantivo Abstrato, 

como agente do nome. 

 

A casa de pedra é sua. 
 
Achei a asa quebrada do 

ultraleve 
 
Chutei a perna de Maria. 
 
Chutei-lhe a perna. 
 
Apertou o pescoço de Bia. 
 
Apertou-lhe o pescoço. 
 

O chute do rapaz foi bom. 
 

Predicativo Predicativo 

- Adjetivo “fora” 

 

 
A casa é linda e sua. 

 

A crisálida virou borboleta. 

 

A proposta saiu vitoriosa. 
 

 

- Locução adjetiva “fora” 

 

Achei a casa em ruínas. 

 

Ele chegou como doutor. 

 

Ele chegou a doutor. 

XXXXXXXXXXXXXX Complemento Nominal 

 - Locução adjetiva 

“dentro”, ligado a  
- Adjetivo 

- Advérbio 

- Substantivo Abstrato, 

paciente do nome. 

 

Ele é surdo às ordens. 

 

Ele lhes é surdo. 
 
Agiu favoravelmente ao 

acordo. 
 

Agiu-lhe favoravelmente. 
 
O chute da bola foi bom. 
 
A chegada ao estádio foi... 

 

 

162. (CESPE/DFTRANS) “Tão   antigos   quanto   a   existência   do   próprio   homem   são   o   desejo   e   a   necessidade  
humanos  de  se  deslocar.”   
(    )  O  adjetivo  “humanos”  está   flexionado no plural para concordar com o termo a que se refere, composto por um 
substantivo no masculino e um substantivo no feminino. 
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DICA 28: CUIDADO COM AMBIGUIDADES – ANFIBOLOGIAS!!! 

 
163. (CESPE/TST/2008)  “A   velocidade,   símbolo   do   desenvolvimento   tecnológico e de um modo de produção e 
consumo  cada  vez    mais  vorazes,  criou  um  sentimento...”   
(    )  O  desenvolvimento  das  ideias  do  texto  permite  concluir  que  o  adjetivo  “vorazes”  está  flexionado  no  plural  porque  
qualifica dois substantivos: produção e consumo. 
 
164. (CESPE –TJDFT – Técnico-2008) “Os seres humanos, nas culturas orais primárias, não afetadas por qualquer 
tipo  de  escrita,  aprendem  muito,  possuem  e  praticam  uma  grande  sabedoria,  porém  não  “estudam”. 
(      )   O   desenvolvimento   da   argumentação   do   texto   permite   que   se   empregue   tanto   “afetadas”   quanto   a  
correspondente flexão de masculino, afetados, sem que seja prejudicada a correção gramatical. 
 
165. (AFC – CGU – 2008) É um cheque em branco que nós damos aos partidos, que durante quatro anos irão 
manobrar os votos de suas bancadas, que nem sempre são favoráveis ao povo que os elegeu. 
(  ) O  adjetivo  “favoráveis”  refere-se  ao  termo  “votos”. 
 

 

166. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto – CESPE - 2008) (  )  Na  linha  8,  o  adjetivo  “inconstitucional”  
pode  ser  anteposto  ao  termo  “a  lei”,  sem  prejuízo  para  a  correção  gramatical  do  texto.   
 

DICA 29: PREDICADO 

Predicado Verbal – verbo de ação.                                                                                          Ele saiu. 

Predicado Nominal – verbo de ligação + predicativo do sujeito.                                             Ele estava atrasado. 

Predicado Verbo-Nominal – verbo de ação + predicativo  do sujeito ou do objeto.                Ele saiu atrasado 

 

167. (CESPE) (      )  Em   “...   nós  a   julgávamos   recompensada  e   feliz...”   e   “   o   táxi   avançava  monótono.”,   ocorre  
predicado verbo-nominal.  
 

Estabeleça a correspondência 

a) adjunto adnominal               b) complemento nominal 

 

168.  (   ) (  ) A compra daquele jogador foi grande aquisição do clube. 
 

169. (   )  O chute da bola saiu defeituoso. 
 

170. (   ) O chute de Renato saiu defeituoso. 
 

171.  (  ) (  ) A chegada dos jogadores ao estádio aconteceu com atraso 
 

172. (  ) Veio procurá-lo um oficial de justiça. 
 

173.  (  ) Demorou o desembaraço de minha bagagem. 
 

174. (   ) Aquela casa de pedra ruiu. 
 

175. (  ) Quebrei a xícara de Maria. 
 

176. (  ) Quebrei-lhe a xícara. 
 

177. (  ) Chutei a perna de Maria. 
 

178. (  ) Chutei-lhe a perna. 
 

Caso o STF considere a lei inconstitucional, ela será definitivamente revogada. 
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179. (   ) Não fosse ele surdo à minha voz. 
 

180. (  ) Ele é favorável a todos. 
 

181. (  ) Ele é-lhes atencioso. 
 

182. (  ) Ele lhes é atencioso. 
 

183. (  ) Aquele filme é impróprio para menores. 
 

184. (    ) Aquele filme lhes é impróprio. 
 

185. (  ) Ele agiu contrariamente ao contrato. 
 

186. (  ) Ele agiu-lhe contrariamente. 
 
Se o século XX tivesse proporcionado ao Brasil apenas a configuração de sua canção popular poderia talvez ser 
criticado por sovinice, mas nunca por mediocridade. Os cem anos foram suficientes para a criação, consolidação e 
disseminação de uma prática artística que, além de construir a identidade sonora do país, se pôs em sintonia com 
a tendência mundial de traduzir os conteúdos humanos relevantes em pequenas peças formadas de melodia e 
letras. Toda a sociedade brasileira – letrada ou não-letrada, prestigiada ou desprestigiada, profissional ou amadora 
– atuou nesse delineamento de perfil musical que, no final do século, consagrou-se como um dos mais fecundos do 
planeta, em que pese a modesta presença da língua portuguesa no cenário internacional. 
 

187.  (  ) os  substantivos  “criação”,  “consolidação”  e  “disseminação”  regeram  o  mesmo  complemento  – o termo 
“de  uma  prática  artística”  – e foram formados pelo processo da derivação regressiva, por meio da qual se 
originam substantivos abstratos de ação. (CETRO – TRT) 

 
Derivação Regressiva – Deverbal 
Abalar – abalo              Enlançar – enlace                  Roubar – roubo                      Trocar – troco, troca 
Afagar – afago            Errar – erro                             Voar – Voo                             Recuar - recuo 

 
 

    (ABIN – AGENTE DE INTELIGÊNCIA – 2008 – CESPE – com adaptações) A descentralização das 
organizações extremistas amplia sua capacidade operacional e lhes permite realizar atentados quando as 
circunstâncias lhes forem favoráveis e onde menos se espera, para potencializar o efeito surpresa e o sentimento 
de insegurança, objetivos próprios do ato terrorista.  

188. (  ) O  pronome   “lhes”,   em  suas  ocorrências,   refere-se  a   “organizações  extremistas”  e   ,   por   isso,   tem  a  
mesma função sintática. 
 

189. (ABIN – AGENTE DE INTELIGÊNCIA – 2008 – CESPE) A criação da ABIN, em 1995, proporcionou ao 
Estado brasileiro institucionalizar a atividade de inteligência, mediante ações de coordenação do fluxo de 
informações necessárias às decisões de governo, no que diz respeito ao aproveitamento de 
oportunidades, aos antagonismos e às ameaças, reais ou potenciais, para os mais altos interesses da 
sociedade e do país. 
(  )  A  substituição  do  termo  “necessárias”    por  necessário mantém a correção gramatical do texto. 
 

190. (    )  “E  esta  é  a  essência  mesma do  paradigma  moderno  de  desenvolvimento  e  de  progresso.”  Não  haveria  
prejuízo para os sentidos do texto caso   o   termo   “mesma”   fosse   deslocado   para   antes   do   substantivo  
“essência”,  dado  o  caráter  enfático  que  o  termo  pronominal  adquire  no  contexto. (TCU) 

 
191.  Assinale o item em que a função não corresponde ao termo destacado 

a) Comer demais é prejudicial à saúde.      CN 

 

b) Jamais me esquecerei de ti.                     OI 

 

c) Ele foi cercado de amigos sinceros.   Agente da Passiva 

 

d) Não tens interesse pelo estudo.  Adjunto Adnominal 
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192. (CETRO)  Levando em consideração as afirmações do texto e as orientações da gramática normativa 
tradicional, é correto afirmar que 
 
(A)   no   trecho   “e   estes,   por   sua   vez,   perdiam   toda capacidade de ação”,   do   segundo   parágrafo,   se   o  
termo destacado tivesse de ser trocado por um pronome, sem erro gramatical, seria utilizado o oblíquo 
“lhe”. 
 
(B)   se,   no   trecho   “Houve   um   engarrafamento monstro”,   o   termo   destacado   fosse   flexionado   no   plural,  
todos os outros termos também iriam, obrigatoriamente, ao plural. 
 
(C)   no   trecho   “Houve um engarrafamento monstro (...) embora Gertrudes houvesse voltado logo para 
casa”,   nas   duas   formas   verbais   destacadas   o   verbo   “haver”   é   considerado   impessoal,   isto   é,   não   tem  
sujeito. 
 
(D)  no  trecho  “Houve  um  engarrafamento  monstro”,  do  segundo  parágrafo,  o  termo  destacado  tem  função  
adjetiva, atribuindo qualidade ao  substantivo  “engarrafamento”. 
 
(E)   no   trecho   “embora   Gertrudes   houvesse   voltado   logo   para casa”,   do   segundo   parágrafo,   o   termo  
destacado  pode  ser  trocado,  sem  que  ocorra  erro  gramatical  ou  prejuízo  semântico,  por  “à  casa”. 

 
G) Pronome Relativo 

DICA 30: PRONOME RELATIVO 

Pronome Relativo 
- Está inserido no Período Composto por Subordinação 
- Inicia a Oração Subordinada Adjetiva Desenvolvida 
- Substitui o antecedente – é pronome anafórico 
- Possui função sintática: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, agente da 
passiva, adjunto adverbial 
 

193. (SEJUS/TÉCNICO PENITENCIÁRIA/FUNIVERSA/2008 – item 06) Assinale a alternativa que contém o 
período em que o termo grifado é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. 
 
(A)   “Preso  provisório  por   roubo,  o   jovem  de  29  anos,  casado,   ressalta   que os sete meses de detenção 
serviram  para  ele  refletir” 
(B)   “Arieny   Carneiro   reconhece   que  é preciso muito investimento ainda para resolver o problema da 
educação  nos  presídios.” 
(C)   “Critério   como   coerência   de   idéias   e   adequação   ao   tema   foram   mais   valorizados   que excelência 
ortográfica  ou  gramatical.”   
(D)  “Diria  que  estão  mais  para  Olavo  Bilac que para  Mano  Brown” 
(E)  “  O  intuito  do  Depen  é  realizar  uma  segunda  edição  do  concurso  no  ano que vem.” 
 

194. (CETRO) Leia as orações abaixo para responder a esta questão: 
I. Toda essa nebulosidade é formada pelo acoplamento de uma frente fria que está no litoral de São 
Paulo. 
II. Uma extensa faixa de nuvens, a qual está carregada, estende-se desde o Paraná até o Acre. 
III. Nuvens tropicais formadas pelo tempo quente e úmido causam várias pancadas de chuva no 
Amazonas, no Pará, em Roraima e no Amapá. 
IV. A permanência dessa junção por pelo menos cinco dias, define a Zona da Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS). 
 
(A) Todas as orações destacadas acima têm valor de adjetivo. 
(B) Apenas as duas primeiras têm valor de adjetivo. 
(C) Apenas a primeira tem valor de adjetivo. 
(D) Apenas a segunda tem valor de adjetivo. 
(E) Apenas a quarta não tem valor de adjetivo. 
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DICA 31: CUJO 

- É pronome relativo 

- Substitui o antecedente  

- Concorda em gênero e número com o conseqüente – SUBSTANTIVO 

- Estabelece idéia de posse 

- Tem função sintática de Adjunto Adnominal 

 
 

195.  (TCDF-CESPE)  “Os insetos destroem as partes vegetais mortas, cujos resíduos são absorvidos 
pelas plantas vivas.” 
 (  )   Os resíduos dos insetos fazem parte do metabolismo das plantas vivas. 
 

196. (CESPE) “Existe  no  meio  rural  uma  violência  estrutural.  Uma  violência  que  decorre  da  estrutura  da  posse  
da terra, do poder econômico dela resultante, do controle político que os senhores das terras exercem 
sobre  a  população  local  .”  
(  )  Atenderia  ao  rigor  gramatical  a  substituição  de  “que  os”  sublinhada  na  linha  2  por  cujos.  

 
197. (PMT/Agente de Tributos Municipais/CESPE 2008/Questão 4)Os ganhos de eficiência da indústria 

brasileira têm uma característica nova: seus benefícios estão sendo partilhados entre as empresas e os 
trabalhadores, cujos  aumentos salariais, portanto, não pressionam os preços. 

(  )  A  substituição  do  termo  “cujos”  (l.2)  por  dos  quais  prejudica  a  correção  gramatical  do  período.  
 

198. (   ) Mantêm-se a correção gramatical e a   coerência   do   texto   caso   o   trecho   “cujo   estágio   supremo  de  
perfeição  a  globalização  representa”  (L.12-13) seja assim reescrito: do qual estágio supremo de perfeição 
é representado pela globalização. (TCU/Analista de Controle Externo- Todos os cargos/CESPE 

2008/Questão 7) 

 

199.(FCC) É adequado o emprego do elemento sublinhado na frase: 
(A)   O advogado cujo é muito conhecido desenvolverá um tema polêmico. 
(B) É preciso distinguir os bons jornalistas com àqueles que só querem a fama. 
(C)) Deverá despertar polêmica a palestra cujo tema dá título ao texto. 
(D) O papel de que a imprensa deve exercer é o de informar com isenção. 
(E) As pessoas cuja a conduta é honesta nada têm a temer. 

 
200. ( FCC/TRT/2003) Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:  

(A)  Quase todas as novidades à que os moradores tiveram acesso são produtos da moderna tecnologia. 
(B)) O gerador a diesel é o meio pelo qual os moradores de Aracampinas têm acesso à luz elétrica. 
(C) A hipertensão na qual foram acometidos muitos moradores tem suas causas na mudança de 
estilo de vida. 
(D) O extrativismo, em cujo os caboclos tanto se empenhavam, foi substituído por outras atividades 
econômicas. 
(E) Biscoitos e carne em conserva são alguns dos alimentos dos quais o antropólogo exemplifica a 
mudança dos hábitos alimentares dos caboclos. 
 

201.  (FCC/MPU/2007) Em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se tem 
notícia. Considerado o contexto, uma outra redação para o segmento destacado acima, que está correta e 
que não prejudica o sentido original, é: 
(A) cuja existência se conhece. 
(B) da qual a notícia foi dada. 
(C) que a notícia foi veiculada. 
(D) na qual se tem o registro. 
(E) de que a notícia chegou até nós. 
 
Julgue o item de acordo com a correção gramatical 

202.  (DPRF/Agente de Polícia/CESPE 2008/Questão 8) (   ) O mais fascinante da descoberta é que Homero 
supostamente escreveu a Odisséia no final do século 8.º a.C., mais de 400 anos após o evento, onde não 
existia quaisquer relatos de eclipses datando do século 8.º a.C. (se existiram, foram perdidos). O fato de 
Homero ter mencionado o eclipse mostra que o imenso efeito que provocava o fenômeno, cujo o terror 
que despertou ficou gravado na memória coletiva e passado oralmente às gerações futuras até chegar 
nos ouvidos do poeta. 
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DICA 32: REGÊNCIA E PRONOME RELATIVO 

x MUITO IMPORTANTE: Se a Oração Subordinada Adjetiva tem verbo(RV) ou nome (RN) que exige 

preposição, então a preposição será OBRIGATÓRIA antes do pronome relativo. 

 

203. (FGV -2007) Assinale a alternativa em que, alterando-se o trecho construção de um diálogo (...) que as 
novas tecnologias permitem (L.89-92), não se obedeceu às regras gramaticais de regência verbal. Ignore 
as alterações de sentido em relação ao texto original. 
(A) construção de um diálogo (...) a que as novas tecnologias aludem 
(B) construção de um diálogo (...) que as novas tecnologias carecem 
(C) construção de um diálogo (...) a que as novas tecnologias procedem 
(D) construção de um diálogo (...) a que as novas tecnologias se referem 
(E) construção de um diálogo (...) que as novas tecnologias atingem 

 
DICA 33: CONCORDÂNCIA VERBAL E PRONOME RELATIVO 

 

 CONCORDÂNCIA VERBAL – SUJEITO DETERMINADO – PRONOME RELATIVO 

 

- Quando o pronome relativo funciona como SUJEITO : o verbo da Oração Subordinada Adjetiva concorda com o 

antecedente do pronome relativo. 

Este é o rapaz que nos deu o livro.. 
  

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA dá característica ao nome da Oração Principal. 

Oração Principal Oração Subordinada 

Este é o rapaz que me ajudou. 
 
antecedente= o rapaz 
 

Este é o rapaz o qual me ajudou. 
 
antecendente= o rapaz 

 

 
204. “   Ao   queimar   combustíveis   fósseis   como   a   gasolina,   os   automóveis   produzem   gases   – por exemplo, 

dióxido de carbono (CO2) – que retêm radiação de origem solar na atmosfera, esquentando-a.” 
(   ) A forma verbal “retêm” está no plural para concordar com o termo antecedente “gases”. 
 

205.  (CESPE - TCU/ 2008) “Se virmos o fenômeno da globalização sob esta luz, creio que não poderemos 
escapar da conclusão de que o processo é totalmente coerente com as premissas da ideologia econômica 
que têm se afirmado como a forma  dominante de representação do mundo ao longo dos últimos 100 
anos,  aproximadamente.” 
 (  )Na   linha  24,  a   forma  verbal   “têm”,  em  “têm  se  afirmado”,  estabelece  relação  de  concordância  com  o  
termo  antecedente  “ideologia”.  
 

206. (CESPE-TCU-2007) “Num  país  territorialmente  gigante,  em  que  a  censura  restringe  o acesso à rede para 
milhões de usuários, a Internet tende a se tornar a ferramenta de maior integração nacional ao aproximar 
moradores  urbanos  e  rurais,  que  falam  dialetos  variados,  mas  que  têm  apenas  uma  escrita.” 
(    )  A  palavra  “têm”  acentuada  porque  está  no  plural  para  concordar  com  “moradores”. 

 
DICA 34: FUNÇÃO SINTÁTICA DO PRONOME RELATIVO 

FUNÇÃO SINTÁTICA DO PRONOME RELATIVO –    PASSO A PASSO: 

1. Ache o antecedente do pronome relativo ( quem ele está substituindo). 
    
2. MUITO IMPORTANTE: Esqueça a oração principal. 
 
3. Reescreva a oração subordinada adjetiva, utilizando no lugar do pronome relativo a palavra substituída:     
 
4. Verifique a função sintática da palavra substituída na oração. 
 
5. Aplique o resultado ao pronome relativo. 
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Dê a função sintática dos pronomes relativos a seguir 

 

 
207. O guarda multou os carros que foram estacionados na calçada. 

 
 

ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
O guarda multou os carros. 
 
 
 

 
Os carros foram estacionados na calçada. 

 
que = os carros 

 
 
 
 
208. As frutas que comprei na feira estão guardadas na geladeira. 

 
 

ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
As frutas estão guardadas na geladeira. 
 
 
 

 
Comprei as frutas na feira. 

 
que= as frutas 

 
 
 

209. Ainda não juntei todo o dinheiro de que preciso. 
 

 
ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
Ainda não juntei todo o dinheiro. 
 
 
 

 
Preciso de todo o dinheiro 

que= todo o dinheiro 

 
 
 
 
 
210. Aquela senhora ainda se recordava do nome do bombeiro por quem tinha sido salva. 

 
ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
Aquela senhora ainda se recordava do nome do 
bombeiro. 
 
 
 
quem = o bombeiro 

 
Tinha sido salva pelo bombeiro. 
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211. Ninguém se esquece do jogador extraordinário que Garrincha foi. 
 

 
ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
Ninguém se esquece do jogador extraordinário. 
 
 
 

 
Garrincha foi  jogador extraordinário.  

 

que= jogador extraordinário 

 
 
212. O cofre em que ele havia guardado as joias estava vazio. 
 

 
ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA REESCRITA 
 
O cofre estava vazio. 
 
 
 

 
Ele havia guardado as joias no cofre. 

que= cofre 

 
 
 
213. O carro cujo pneu estava furado continua no estacionamento. 

 
 

214. (CESPE – MMA - 2008 – Analista) “O   bom   momento   que   vive   a   economia   nacional   estimula   suas  
vendas”.   
(  ) No trecho o sujeito das formas verbais estimula e vive é o mesmo. 

 
DICA 35: PRONOMES RELATIVOS 

Sempre Pronomes Relativos Pronomes Relativos se em Oração Suboridinada 

Adjetiva 

o qual 

os quais 

a qual 

as quais 

cujo 

que 

quem 

onde  

quando... 

 

215. (ESAF)   “A   outorga   de   direito   de   uso   da   água   é   um  dos   principais   instrumentos   da   política   nacional   de  
recursos hídricos, instituída pela Lei n. 9.433/97, por meio da qual o poder público autoriza o usuário de 
água, sob condições preestabelecidas, a utilizar ou realizar interferências hidráulicas nos recursos hídricos 
necessários à sua atividade, garantindo o direito de acesso a esses recursos e tendo em conta que a água 
é  um  bem  de  domínio  público.” 
 

(  ) A  expressão  “da  qual”(l.3)  refere-se  a  “outorga  de  direito  de  uso  da  água” 
  

216. (Pref. Munic. Vila Velha-CESPE 2008) “Os pesquisadores estudaram doze regiões onde, de acordo com 
a Organização das Nações Unidas, vive a maior parte da população desnutrida do  mundo.” 

(        )  A  correção  gramatical  e  o  sentido  do  texto  seriam  mantidos  se  o  termo  “onde”  fosse  substituído  por  nas  
quais ou em que .  
 

217.  (CETRO – 2009) (   ) No  trecho  “A  moça  vivia  confinada  num  salão  em que só  penetrava  sua  mãe”,  do  
terceiro parágrafo,   o   termo   destacado   pode   ser   trocado   por   “onde”,   sem  que   ocorra   erro   gramatical   ou  
prejuízo semântico. 
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218.  (CESPE –DPF -2009) “Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos.” 

(   ) Na linha 1, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em lugar 
de  “no  qual”. 
 

219. (STN – 2008)  Em matéria concernente a responsabilização de sócios e gestores pelas dívidas tributárias 
da pessoa jurídica, os tribunais vêm se posicionando assim: sejam as dívidas estritamente fiscais, sejam 
previdenciárias, se as empresas não tiverem como pagá-las, os sócios e gestores só respondem por tal 
pagamento caso tenham agido de modo afrontoso aos estatutos, ao contrato social ou cometido ato de 
fraude ou sonegação, ou se, em última instância, diligenciaram a liquidação irregular da empresa. Para 
se prevenirem, os credores públicos devem correr para cobrar as dívidas enquanto há solvabilidade 
social, ao invés de incomodarem sócios e gerentes que não praticaram atos fraudulentos com execuções 
indevidas e constrangedoras, as quais, nessa circunstância, e frente a determinação contundente do 
Judiciário, se continuam, podem dar margem a indenizações por dano moral. 
(João Luiz Coelho da Rocha, Direito&Justiça, Correio Braziliense,29/9/2008, com adaptações)  

(   ) Os  pronomes  relativos  “que”  e  “quais”  assumem  os  respectivos antecedentes como sujeito gramatical da oração 
que iniciam, respectivamente: sócios e gerentes (l.13) e execuções indevidas e constrangedoras  

 

DICA 36: PRONOME RELATIVO E AS ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 

� Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

x sem vírgula ou qualquer outro sinal de 

pontuação antes do pronome relativo. 

x Pontuação proibida. 

x Função sintática de Adjunto adnominal 

x Possui o sentido de algo específico. 

Representa o grupo, a parte. 

 

 

� Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 

x com vírgula ou travessão  ou parênteses 

ou dois-pontos antes do pronome relativo. 

x Pontuação obrigatória. 

x Função sintática de Aposto Explicativo. 

x Possui o sentido geral. Representa o todo 

 

 

220.  (CESPE – STF – 2008 –Técnico) “Um   Brasil   com   desemprego   zero.   Um   Brasil   bem   distante das 
estatísticas  que  apontam  para  uma  taxa  de  desocupação  em  torno  de  9%.”   

(      )  A  oração  que  se  inicia  com  “que”  é  adjetiva  explicativa.  

 

221.  “A partir da década de 70, políticas ativas de promoção de exportação, apoiadas em incentivos fiscais 

e creditícios, juntaram-se  a  esse  elenco  de  instrumentos.”   
(         )   O   segmento   “apoiadas   em   incentivos   fiscais   e   creditícios”   está   entre   vírgulas   porque   é   uma   oração  
reduzida de particípio e tem natureza restritiva. (MDCI/Analista - CESPE 2008) 

 
222.  ( CESPE - MPOG) “Não  é  o  tamanho,  em   termos de número de habitantes ou da área espacial 

ocupada, que conta; conta sua funcionalidade em termos das manipulações financeiras, que 
caracterizam  a  era  da  globalização.” 

(  )   O emprego da vírgula depois da expressão em destaque indica que interessa à autora do texto enfatizar 
que existem manipulações financeiras específicas da economia globalizada. 
 

 

H) Período Composto  

 
DICA 37: PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO 

 

Oração Subordinada Substantiva Iniciada por Conjunção Integrante (que- se) 
Oração Subordinada Adjetiva Iniciada por Pronome Relativo 
Oração Subordinada Adverbial Iniciada por Conjunção Adverbial 
 

 
223. (FGV -2007)“Ele  percebeu  que as pessoas que possuíam conexões ou relações distantes com outras fora 

círculo familiar tinham duas vezes mais chances de conseguir uma vaga do que pessoas que tinham mais 
conexões  próximas  apenas  no  âmbito  da  família  e  dos  amigos  próximos.”   
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As ocorrências da palavra QUE grifadas no trecho acima classificam-se, respectivamente, como: 
(A) conjunção integrante, pronome relativo, conjunção subordinativa e pronome relativo. 
(B) conjunção subordinativa, pronome relativo, conjunção integrante e conjunção subordinativa. 
(C) pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo e conjunção subordinativa. 
(D) pronome relativo, conjunção subordinativa, conjunção integrante e pronome relativo. 
(E) conjunção integrante, conjunção subordinativa, conjunção subordinativa e conjunção subordinativa. 
 

224. (   ) O   vocábulo   “que”   tem   a   mesma   classificação   morfossintática   nas   seguintes   ocorrências:   “cujo  
significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre   tive”   (R.3-4);;   “A  que era: que existe uma receita, a 
norma  dum  caminho  certo”  (R.4-5);;  “só  uma  ação  possível  da  gente  é  que consegue  ser  a  certa”  (R.10-
11). (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 81) 

 
DICA 38: ORACAO SUBORDINADA ADJETIVA - PRONOME RELATIVO - REGENCIA 

 

- iniciam Oração Subordinada Adjetiva  

     - Explicativa – com vírgula antes do pronome relativo (vírgula obrigatória)  

     - Restritiva – sem vírgula antes do pronome relativo ( vírgula proibida) 

- são pronomes relativos: o qual, os quais, a qual, as quais, cujo... 

- Se a Oração Subordinada Adjetiva possui verbo (RV) ou nome (RN) que exige preposição, então a 

preposição deverá vir EXPRESSA antes do Pronome Relativo  

 

225. AOCP/2006) Assinale  a alternativa em que o termo sublinhado não corresponda a um pronome relativo: 
(A) O menino que caiu da bicicleta é meu vizinho. 
(B) O poeta cujas palavras marcaram minha existência era irlandês. 
(C) Moro numa rua onde não mora mais ninguém. 
(D) Foi por medo de avião que segurei pela primeira vez na tua mão. 
(E) A senhora a quem cumprimentara era esposa do tenente Bulhões 

 

226. (AOCP/2006) Em  “O  carro  que você comprou é  muito  velho”,  os  termos  sublinhados  correspondem  a 
(A)Oração subordinada adjetiva explicativa 
(B)Oração subordinada adjetiva restritiva 
(C)Oração subordinada substantiva apositiva 
(D)Oração coordenada sindética explicativa 
 

227. (AOCP/2006) Na frase Seu olhar se fixou no corrimão da escada, cujos degraus não voltaria a pisar, 
pode-se afirmar que o termo grifado é: 

(A) Pronome reflexivo 
(B) Pronome demonstrativo 
(C) Pronome possessivo 
(D) Pronome relativo 

 
228. (Cesgranrio/BNDES)  (         )  Na   passagem   “É  a   sensação,  por  exemplo,  que  domina  uma  pessoa...”   ,   o  

pronome  relativo  “que”  equivale  a  a qual. 
 

Julgue o item de acordo com a correção gramatical 

229. (   ) Não se pode falar em pessimismo. Há mesmo a convicção — da qual partilhamos — segundo a qual a 
humanidade não se propõe problemas que não possa resolver. Certamente, o bom caminho para o 
encontro das soluções está no desenvolvimento científico. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ 

CESPE 2008/Questão 136) 

 

230. (CESPE/DFTRANS - técnico/2008) “...foi  aberta  uma  infinidade  de  caminhos  terrestres  e  rotas  fluviais  de  
circulação, em um esforço verdadeiramente titânico de apropriação, pelo colonização europeu, da massa 
territorial representada pelo conjunto de terras da poção oriental da América do Sul, onde está localizado o 
Brasil.”     

(    )O  emprego  do  pronome  “onde”  corresponde,  no  texto,  a  em  que  e  retoma  o  local  do  “  conjunto  de  terras  da  
porção oriental da América  do  Sul.” 
 
231.  (CESPE – STF – 2008 –Técnico) “Um   Brasil   com   desemprego   zero.   Um   Brasil   bem   distante   das  

estatísticas  que  apontam  para  uma  taxa  de  desocupação  em  torno  de  9%.” 
(    )  A  oração  que  se  inicia  com  “que”  é  adjetiva  explicativa. 
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232. (CESPE – MRE – 2008) “  Segundo  o  ex-assessor especial de Lula, Frei Betto, que chegou recentemente 

de Cuba, onde esteve com Raúl Castro, de quem é amigo pessoal, os cubanos fazem sérias ressalvas ao 
processo chinês, exatamente por valorizar o crescimento econômico sem levar em conta o 
desenvolvimento  social.” 
(    )  O  trecho  “que  chegou  recentemente  de  Cuba”  está  entre  vírgulas  por  tratar-se de oração subordinada 
adjetiva restritiva. 
 

233. (SEPLAG-SEDS/Agente de segurança Sócio Educativa/CESPE 2008/Questão 3) 

As opções abaixo apresentam trechos sucessivos, adaptados de um relatório. Assinale a opção em que o 
trecho está gramaticalmente incorreto. 
A O funcionário José Joaquim de Oliveira não compareceu ao Centro de Ensino nesta data por estar 
usufruindo de licença médica motivada por uma fratura no fêmur direito. 
B Durante o plantão de que trata este relatório, encontrava-se em atividade dezesseis funcionários do 
quadro do Centro de Ensino. Desses funcionários, oito eram educadores. 
C Ao assumirmos o plantão, o Centro de Ensino apresentava cinqüenta e cinco adolescentes internados, 
entre os quais, três encontravam-se isolados por motivo de punição disciplinar. 
D Um adolescente foi encaminhado ao atendimento médico, às quatorze horas, porque se queixava de 
dores abdominais, náuseas e tonturas. Ele foi medicado e encontra-se em repouso no próprio alojamento. 
 

234.  (Pref. Munic. Vila Velha-CESPE 2008) “Os pesquisadores estudaram doze regiões onde, de acordo 
com a Organização das Nações Unidas,  vive  a  maior  parte  da  população  desnutrida  do  mundo.” 
 (  ) A  correção  gramatical  e  o  sentido  do  texto  seriam  mantidos  se  o  termo  “onde”  fosse  substituído  por  
nas quais ou em que.  
 

235. Quando Naomi aprendeu a fazer licores, ficavam tão bons que lhe sugeri um nome: laetitia cordis. Ficou 
só o nome, cansou-se e inventou um bom-bom de gergelim de excelência ainda sem nome. Ia dar 
dinheiro. Esperava para hoje o telefonema de um sujeito e fiz o que pretendia, ser cordial com ele: olha 
aqui, Átila, eu não vou fazer o que me pediu, porque me sinto usada, desrespeitada e não negocio, não 
pechincho, não converso mais sobre o assunto. Foi uma resposta cordial, pois do fundo do coração é que 
me saíram as palavras. Minha fome até aumentou quando pus, bem devagar, o telefone no gancho. 
 
 

 (  ) Em  “fiz  o  que  pretendia”  ,  o  pronome  “o”  é  elemento  coesivo  cujo  conteúdo  referencial  corresponde  à  idéia  
expressa  pela  oração  “ser  cordial  com  ele”.  (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 

108) 

 

DICA 39: ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA E REGÊNCIA 

 

- A preposição nas Orações Substantivas, pode vir IMPLÍCITA mesmo se o verbo (RV) ou o nome(RN) da 

Oração Principal exigir preposição.  

 
 

236. (AOCP/2007) O agente explica-lhe tudo com calma, convence-o de que não é nem camelô nem policial 
nem cobrador de impostos. A oração destacada é : 

(A) Oração subordinada substantiva subjetiva 
(B) Oração subordinada completiva nominal 
(C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) Oração subordinada objetiva direta 

 
237. (CESPE) (      )   “Gostaria  que  esse  meu  depoimento  servisse  de   incentivo  às  pessoas.”  O   texto  pode  ser  

reescrito   sem  prejuízo   sintático   e   sem  prejuízo   semântico   por   “  Gostaria   de   que   esse  meu  depoimento  
servisse  de  incentivo  às  pessoas.” 
 

Julgue o item de acordo com a correção gramatical 
 

238. (  ) A conclusão de que o etanol proveniente da cana acelera o ritmo das mudanças climáticas 
“promovendo   o   desflorestamento”   seria   perfeita   . (PMT/Agente de Tributos Municipais/CESPE 

2008/Questão 20) 
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DICA 40: ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

- Iniciadas por conjunções subordinativas adverbiais 

Oração Subordinada Adverbial 

� Iniciada por conjunção adverbial ou locução conjuntiva adverbial  

1. Causal: indica causa para o que se afirma na oração principal - porque, pois, pois que, uma vez 
que, visto que, já que, porquanto, como, com, dado que, na medida em que... 

2. Consecutiva: indica conseqüência para o que se afirma na oração principal -    (tão)..que,   ( 
tanto) que, ( tal) ...que, de modo que, de sorte que, de tal maneira que... 

3. Comparativa: indica comparação para o que se afirma na oração principal – (mais, menos, 
maior, menor) (de) que, assim como, tal qual... 

4. Concessiva: indica concessão para o que se afirma na oração principal – posto que,  a menos 
que, embora, ainda que, se bem que, conquanto que, apesar de que, a despeito de que... 

5. Condicional: indica condição para o que se afirma na oração principal - se, caso, salvo, desde 
que, exceto, contanto que, a menos que, sem que... 

6. Conformativa: indica conformidade para o que se afirma na oração principal - consoante, 
conforme, como, segundo ... 

7. Final: indica finalidade para o que se afirma na oração principal - para que, a fim de que, porque, 
com o objetivo de, com o propósito de... 

8. Temporal: indica tempo para o que se afirma na oração principal – quando, mal, desde que... 
        9.Proporcional: indica proporção para o que se afirma na oração principal -  à proporção que, à 
medida que... 
 

 

 

239. Existe no meio rural uma violência estrutural. Uma violência que decorre da estrutura da posse da terra, 
do poder econômico dela resultante, do controle político que os senhores das terras exercem sobre a 
população local. Essa violência mantém enormes contingentes populacionais condenados à miséria, à 
fome, à dependência, à mendicância, impede que seus filhos tenham acesso à escola, controla seus 
votos, sua participação política. Impede, em muitas regiões de sertão semi-árido, que pessoas tenham 
acesso à água, como forma de mantê-las dependentes da boa vontade do senhor das terras e das 
águas. Essa violência permanente e estrutural, que impede que os trabalhadores rurais sejam de fato 
cidadãos independentes, que possam ter um futuro, e melhorar suas condições de vida, é a pior violência 
que pode existir contra  os sem-terra, porque os transforma em excluídos de tudo. Eles são excluídos da 
própria consciência dos direitos a uma vida com dignidade. Vítimas de uma subjugação atávica, os 
próprios oprimidos passam a vê-la como natural, ou buscam no sobrenatural religioso as únicas 
explicações para tanto sofrimento. 

João Pedro Stédile. O latifúndio. In: Emir Sader (org.). 
Sete pecados do capital. Rio de Janeiro: Record, 1999 

 
240. (    )  A  expressão  “como  forma  de”  pode  ser  substituída  por  com o propósito de, sem que se contrarie o 

sentido original do texto.  
241.  (      )   Serão   mantidas   a   coerência   textual   e   a   correção   gramatical,   se   a   expressão   “Vítimas   de   uma  

subjugação   atávica”      for   transformada   na   seguinte   oração:   Por serem vítimas de uma subjugação 

atávica. 
 
DICA 41: CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS CONSECUTIVAS 

 

Denomina-se conjunção consecutiva o “que”, quando  
x exigido por advérbio: 

 

- Isto está tão bem feito, que merece ser publicado. 
 

- Nunca pensei naquele caso, que não me lembrasse de você. 
 

x exigido por adjetivo: 

 

- Tamanha foi a sua força, que conseguiu livrar-se de todos os empecilhos. 
 

x exigido por expressão correlata: 

 

- De tal modo avançou, que se entregou à morte. 
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242. (CESGRANRIO) “A  dificuldade  é   tão  acentuada  que há os que não conseguem sequer ouvir a primeira 

frase  do  parceiro.”  O  conectivo  em  destaque  introduz, no enunciado em que se insere, uma idéia de: 
a) conclusão   
 b) explicação    
c) consequência    

d) concessão  
 e) causa 
 

243.  (APEX/2006)  “Mas   eu   o   exasperava   tanto   que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio 
daquele homem que de certo modo eu amava.”  (linhas  16  a  18).  A  oração  destacada  exerce  em  relação  à  
anterior uma relação de: 
(A) causa.   (B) consequência.   (C) concessão.    (D) condição.   (E) finalidade 

 
DICA 42: CAUSA X CONSEQUÊNCIA 

 

Causal: indica causa para o que se afirma na oração 

principal - porque, até porque, justamente porque, pois, 
pois que, uma vez que, visto que, visto como,  já que, 
dado que, porquanto, como, com, na medida em que ... 
 

Consecutiva: indica conseqüência para o que se 

afirma na oração principal -    (tão)..que,   ( tanto) que, 
( tal) ...que, de modo que, de sorte que, de tal maneira 
que... 
 

 
244. CESPE- TST- 2008- Técnico) “Pesquisas   constatam  doses  crescentes  de  pessimismo  diante  do  que  o  

futuro esteja reservando aos que habitam este mundo, com a globalização exacerbando a competitividade 
e colocando os Estados de bem-estar social nos corredores de espera do cumprimento da pena de morte.  
 
(  ) A preposição “com” apresenta, no texto, sentido semelhante à da expressão  de modo que, e , por 
isso, ela pode ser substituída por essa expressão, sem prejuízo da correção gramatical do texto.  
 

Pesquisas constatam doses crescentes de pessimismo 
diante do que o futuro esteja reservando aos que 
habitam este mundo 

com a globalização exacerbando a competitividade e 
colocando os Estados de bem-estar social nos 
corredores de espera do cumprimento da pena de 
morte.  

CONSEQUÊNCIA CAUSA 

 
 

245. Com a centralidade da televisão nas campanhas políticas da atualidade, o evento político deslocou-se das 
ruas e das praças públicas para a sala dos eleitores. 
 (      )   o   trecho   “Com   a   centralidade   da   televisão”   (l.1)   equivale   a  Conforme a centralização televisiva. 

(CESPE) 

 
DICA 43: CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS PROPROCIONAIS X CAUSAIS 

 

à medida que (locução proporcional) na medida em que (locução causal)  
 

à proporção que já que 

ao passo que uma vez que 
 
 

246.  (FGV – SENADO FEDERAL) “Isso  tem  sua  lógica,  na medida em que essas sociedades se preocupam 
também com os custos, mas se acostumaram a lidar com dados sobre os quais quase nada é debatido 
por  parte  de  nossos  mandatários  da  esfera  política.”  (L.47-50) Assinale a alternativa que poderia substituir 
a estrutura grifada, sem incorrer em alteração semântica. 
(A) à proporção que      
(B) já que      
(C) à medida que     
(D) conforme   
(E) ao ponto em que 
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DICA 44: CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 

 

                        conjunções coordenativas 

Conjunções coordenativas são os vocábulos gramaticais que estabelecem relações entre dois termos ou duas 
orações independentes entre si, que possuem as mesmas funções gramaticais. As conjunções coordenativas podem 
ser dos seguintes tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas.  
  

1. Aditivas ou Copulativas: e, nem, não só... mas também, não apenas ... mas ainda, não só ...como 
também... 

2.Adversativas: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante... 
3. Alternativas ou Disjuntivas (exclusivas ou inclusivas): ou...ou, ora...ora, já... já, quer... quer...  
4. Explicativas: porque, porquanto,  que, pois( antes do verbo)... 
5.Conclusivas: logo, portanto, que,  por conseguinte, pelo que, assim, então, pois( depois do verbo)...  

 
 
DICA 45: ORAÇÕES COORDENADAS E PONTUAÇÃO 

 
O. C. Assindéticas 

 

O.C.S. Explicativas O.C.S. Conclusivas O.C.S. Adversativas 

Sem síndeto  que, porque, porquanto... portanto, logo, por 
conseguinte, por isso, então 
... 

mas, porem, todavia, no 
entanto, entretanto, não 
obstante, nada obstante... 

 
Oca, oca, oca. 
 

 
Oca, porque o.c.s exp. 
Oca, porque, o.c.s exp. 
 

 
Oca, por isso o.c.s.conc. 
Oca, por isso, o.c.s.conc. 

 
Oca, porém o.c.s.adv. 
Oca, porém, o.c.s.adv. 

 
Oca; oca ; oca. 
 

 
Oca; porque o.c.s exp. 
Oca; porque, o.c.s exp. 
 

 
Oca; por isso o.c.s.conc. 
Oca; por isso, o.c.s.conc. 

 
Oca; porém o.c.s.adv. 
Oca; porém, o.c.s.adv. 

 
Oca. Oca. Oca. 
 

 
Oca. Porque o.c.s exp. 
Oca. Porque, o.c.s exp. 
 

 
Oca. Por isso o.c.s.conc. 
Oca. Por isso, o.c.s.conc. 
 

 
Oca. Porém o.c.s.adv. 
Oca. Porém, o.c.s.adv. 
 
Obs..: mas – não aceita a 
vírgula de ênfase! 

 

 
Quando era menino, na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro 
grandioso porque as suas terras estavam cheias de riquezas: ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas 
semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande 
pintor por ser dono de uma loja de tintas. Todavia, o que faz um quadro não é a tinta: são as idéias que 
moram na cabeça do pintor. As idéias dançantes na cabeça fazem as tintas dançar sobre a tela. Por isso, 
sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Não sabemos pensar. (...) Minha filha me fez uma 
pergunta:   “O   que   é   pensar?”   Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de Filosofia havia 
proposto à classe. Pelo que lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. 
Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta, sem dar a resposta. Porque, se tivesse dado a 
resposta, teria com ela cortado as asas do pensamento. 
 

247.  (   ) Na  linha  7,  o  termo  “Todavia”  exprime  oposição  em  relação à idéia apresentada na oração anterior. 
(Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 26) 

 
 

248. (IADES)No   trecho   “Outro  ponto   tão   importante  quanto  é   fomentar  um   fluxo  constante  e   transparente  de  
comunicação não apenas com o cliente, mas também com   os   colaboradores.”   (linhas   36   a   53),   a  
expressão em negrito pode ser substituída, sem alteração sintática e semântica, por  
  
(A) como também.  
(B) por outro lado.  
(C) sobretudo.  
(D) da mesma forma.  
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DICA 46: REESCRITURAS – PARÁFRASES 

É possível a reescritura entre as variantes adversativas e concessivas. 

- Ela saiu da sala sem que dissesse uma só palavra.  (PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO) 
- Ela saiu da sala sem dizer uma só palavra. ( língua corrente) (PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO) 
- Ela saiu da sala, mas não disse uma só palavra. (PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO) 

 
- O policial prendeu os assaltantes sem que desse um só tiro. 
- O policial prendeu os assaltantes sem dar um tiro. ( língua corrente) 
- O policial prendeu os assaltantes, mas não deu um só tiro.  

 
- Nessa época, o adensamento de populações nas grandes cidades ocorreu sem que houvesse uma 
correspondência na expansão da infraestrutura citadina e na oferta de empregos e de moradias.  
- Nessa época, o adensamento ... ocorreu, mas não houve... 
 

ADVERSATIVA CONCESSIVA 

Inserida no Período Composto por Coordenação Inserida no Período Composto por Subordinação 

OPOSIÇÃO-CONTRASTE OPOSIÇÃO-CONTRASTE 

Mas Posto que 

porém Embora 

Contudo Conquanto (que) 

Entretanto Apesar de (que) 

No entanto A despeito de (que) 

Não obstante Mesmo que; Mesmo sem; Mesmo quando; Mesmo 

Inobstante Ainda que, Ainda quando 

Nada obstante ... Se bem que; sem que... 

 
ATENÇÃO: Por vezes é necessário fazer os devidos ajustes no texto, por exemplo, as conjunções embora e 
conquanto exigem verbo no Subjuntivo. 

 
Julgue os itens quanto à correção gramatical: 

249. (ESAF) (  ) Embora o SPB baseia-se na troca de mensagens entre as instituições participantes, com os 
agentes financeiros tendo perante si o imediato desafio de integralizar de forma harmoniosa seus sistemas 
informatizados.  
 

250. (ESAF) (   ) O Brasil não ocupou posição relevante na geo-politica da Guerra Fria, embora manteve um 
alinhamento quase automático com a política internacional norte-ameriacana, ocupando, durante esse 
período, a posição de principal sócio econômico dos Estados Unidos na periferia sul-americana. 
 

251. (CETRO) (         )  No   trecho   “O  problema,  no entanto,   não  é  apenas  quantitativo”,   do   sétimo  parágrafo,   a  
conjunção sublinhada pode ser substituída, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo semântico, por 
“embora”. 
 

252.  (FGV –FNDE-2007-N. Médio) Assinale a alternativa em que o termo indicado não poderia 
substituir embora no  trecho  “embora surgisse como uma ferramenta de libertação do ser humano”  (L.45-
46) sob pena de alteração de sentido. 
 
(A) não obstante 
(B) ainda que 
(C) porquanto 

(D) conquanto 
(E) mesmo que 
 

253. (PMT-CESPE - 2008)  “A despeito da desaceleração econômica nas nações ricas, as cotações das 
commodities  agrícolas,  minerais  e  energéticas  persistem  em  ascensão.”    

 

(   )A  expressão   “A  despeito  da”   (l.1)  pode,   sem  prejuízo  para   a   correção  gramatical   e  as   informações  
originais do período, ser substituída por qualquer uma das seguintes: Apesar da, Embora haja, Não 
obstante a.  
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DICA 47: CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS COMPARATIVAS 

 

Nas Orações Subordinadas Adverbiais Comparativas, o conectivo pode aparecer sob a forma de locução 

conjuntiva “do que” ou sob a forma de conjunção “que”. 
 

Assim, a preposição pode ser retirada sem prejuízo semântico e sem prejuízo gramatical. 

 

 

254. (  ) Nos  trechos  “De  madrugada,  mais  assustada  que  o  filhote”  (R.1)  e  “ficavam  tão  bons  que  lhe  sugeri  um  
nome:   laetitia   cordis”   (R.9-10), são empregadas orações comparativas. (STF/Analista Judiciário – 

Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 107) 
 

 O aumento do emprego e os programas de transferência de renda continuam a beneficiar mais as famílias que 
ganham menos, cujo consumo tende a aumentar proporcionalmente mais do que o das famílias de renda mais alta. 
A oferta de crédito, igualmente, atinge mais diretamente essa faixa. 

 
255.  (   ) A   eliminação   de   “do”   em   “mais   do   que”   (R.13)   prejudica a correção gramatical do período. 

(STF/Técnico Judiciário/ CESPE 2008/Questão 27) 

 
256.  (ESAF) Em relação ao texto, assinale a opção correta. 

 
Preocupados com o mau desempenho recente das exportações do Brasil para os Estados Unidos, 
exportadores e especialistas em comércio exterior preveem um período de maiores dificuldades para 
os próximos meses. O desaquecimento da economia americana é a causa mais óbvia que apontam de um 
menor crescimento das compras no Brasil. O favoritismo do Partido Democrata também é citado por 
alguns exportadores como um fator que pode dificultar as exportações brasileiras, pois os democratas são 
considerados mais conservadores do que seus rivais republicanos em matéria de comércio exterior — o 
que, ressalve-se, nem sempre foi comprovado na prática. Qualquer que seja o efeito prático desses 
fatores sobre as exportações brasileiras para o mercado americano, o governo brasileiro pouco ou nada 
poderá fazer para contê-los. (O Estado de S. Paulo, 13/01/2008, Editorial) 
 
a)  A  forma  verbal  “preveem”(ℓ.  2)  está  no  plural  para  concordar  com  “Estados  Unidos”. 
 
b)  A  forma  verbal  “apontam”(ℓ. 3)  está  no  plural  para  concordar  com  “próximos  meses”. 
 
c)   O   termo   “pois”(ℓ.5)   pode,   sem   prejuízo   para   a   correção   gramatical,   ser   substituído   por   porque,  
porquanto ou conquanto. 
 
d)  Em  “do  que  seus  rivais”(ℓ.5)  a  eliminação  de  “do”  prejudica  a  correção  gramatical do período.  
e) Em “contê-los”(ℓ. 8), “-los” retoma o antecedente “fatores”. 
 
DICA 48: CONJUNÇÃO COORDENATIVA E PONTUAÇÃO 

VÍRGULA OBRIGATÓRIA VÍRGULA PROIBIDA 

 

- Orações Coordenadas Assindéticas 

- Orações Coordenadas Sindéticas Adversativas 

- Orações Coordenadas Sindéticas Explicativas 

- Orações Coordenadas Sindéticas Conclusivas 

- CONJUNÇÕES DESLOCADAS 

 

 

- Orações Coordenadas Sindéticas Aditivas 

introduzidas pela conjunção “e”. 
 

Exceções: 

- e = mas: vírgula obrigatória 

- e – polissíndeto: vírgula facultativa 

- e – liga sujeitos diferentes: vírgula facultativa 

 
 

 
 

257. As carruagens tinham eixos desse tamanho para caber nos sulcos escavados ao longo do tempo nas 
estradas da Grã-Bretanha. As estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos, e os 
sulcos foram escavados por carruagens romanas. Os eixos das carruagens romanas tinham o tamanho 
adequado para carruagens puxadas por dois cavalos romanos. 
(    )  A  vírgula  que  precede  a  conjunção   “e”   (l.3)indica que esta ligadas orações de sujeitos diferentes; 
mas a retirada desse sinal de pontuação preservaria a correção e a coerência textual. 
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Julgue os itens de acordo com a correção gramatical: 

258. (     ) (CESPE – PRF – 2008) A descoberta dos astrônomos confirma a idéia de complementaridade entre 
ciência e arte, visto que o poeta, em seu texto, referiu-se alegoricamente a um fenômeno celeste para 
tornar mágico um momento extremamente dramático da trama narrativa, e a descrição da regularidade do 
céu nas leis de gravitação de Newton permite que o passado celeste seja conhecido em detalhes. 
 

259.  (    ) A partir de meados da década passada, o objetivo de aumentar exportações ganhou destaque entre 
as prioridades de governo, e as negociações comerciais adquiriram peso crescente na agenda da política 
de comércio exterior, tornando-se gradativamente uma questão significativa no debate político doméstico 
no país. (MDCI/Analista de Comércio Exterior/Português/CESPE 2008/Questão 8) 

 
260. Ao apresentar a perspectiva local como inferior à perspectiva global, como incapaz de entender, de 

explicar e, em última análise, de tirar proveito da complexidade do mundo contemporâneo, a concepção 
global atualmente dominante tem como objetivo fortalecer a instauração de um único código unificador de 
comportamento humano, e abre o caminho para a realização do sonho definitivo de economias globais de 
escala. 

(   ) A  supressão  da  vírgula  logo  após  o  termo  “humano”  não  prejudica  a  correção  gramatical  do  texto. 
(TCU/Analista de Controle Externo- Todos os cargos/CESPE 2008/Questão 4) 

 
261. “O   pensamento   é   como  a   águia   que   só   alça   vôo   nos   espaços   vazios   do   desconhecido.   Pensar   é   voar  

sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas 
certas. Para isto existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As 
respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo 
mar  desconhecido.”   

 (    ) Facultativo  o  emprego  da  vírgula  antes  do  termo  “mas”. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 

27/CESPE 2008/Questão 33) 

 

Julgue o item de acordo com a correção gramatical 

 

262.  (   ) As negociações globais de comércio devem ganhar impulso com os novos esboços de acordo 
internacional sobre produtos agrícolas e industriais. Reivindicações do Brasil e de outros países 
emergentes foram contempladas no acordo, mas os diplomatas ainda terão de trabalhar intensamente nos 
próximos meses, dado o objetivo de alcançarem um acordo básico sobre a redução de tarifas e subsídios 
para facilitar o acesso aos mercados. (TCU/Analista de Controle Externo- Todos os cargos/CESPE 

2008/Questão 31) 

 

263. FGV – 2007 “A   palavra   rede   tem   assumido   novas   conotações,   e   novas   estruturas   de   comunicação  
surgiram,  potencializando  as  possibilidades  de  conversação  e  circulação  da  informação.”  (L.8-10) 
No trecho acima, empregou-se corretamente a vírgula antes da conjunção E. 
Assinale a alternativa em que a vírgula antes do E tenha sido usada pelo mesmo motivo que o do trecho 
acima. 
 
(A) Eles se esforçaram muito, e não foram recompensados. 
(B) Carlos foi ao mercado e comprou camisa, e calça, e meia, e casaco. 
(C) Os malotes já foram armazenados com os envelopes, e as caixas seguirão amanhã. 
(D) Os irmãos se reuniram para a festa, e dividiram as despesas. 
(E) Digo, e repito! 
 

264.  (FCC/TRF/Técnico Judiciário/2008) ““Naquele  período  era  preciso  definir   quem  pertencia  à   família  ou  
não, e com quem se deveriam compartilhar os alimentos. Portanto, era necessário criar regras 
específicas”.  (2o  parágrafo).   
 
O sentido que a conjunção grifada acima introduz no contexto é o de 
 
(A) temporalidade, que caracteriza as ações humanas na época abordada. 
(B) restrição, acerca da época em que tais fatos ocorreram. 
(C) condição, que vai justificar determinadas ações dos homens nessa época. 
(D) causa, que determina certo tipo de comportamento da humanidade. 
(E) conclusão, adequada e coerente, diante da situação exposta. 
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DICA 49: PONTUAÇÃO NAS ORAÇÕES SUBORDINADAS 

 

O.S.SUBSTANTIVAS O.S.ADJETIVAS O.S.ADVERBIAIS 

 

Vírgula proibida para separar  

OP e O.S.SUBSTANTIVA 

 

Exceção: O.S.S.APOSITIVA 

      ,    ou   –    ou   :   

 

-Explicativas: vírgula obrigatória 

antes do Pronome Relativo 

x Pode ser substituída a 

vírgula por travessão, ou 

parênteses  

 

- Restritivas: vírgula proibida antes 

do Pronome Relativo 

OP    O.S.Adv O.S.Adv.   OP 

 

Vírgula 

facultativa 

Vírgula 

Obrigatória 

 
 

 

 
265. Está inteiramente correta a pontuação da seguinte frase: 

 
(A) É realmente muito difícil, cumprir propósitos de Ano Novo, pois não há como de fato alguém começar 
algo inteiramente do nada. 
 
(B) É realmente muito difícil: cumprir propósitos de Ano Novo; pois não há como, de fato, alguém começar 
algo inteiramente do nada. 
 
(C) É, realmente, muito difícil – cumprir propósitos de Ano Novo: pois não há como de fato, alguém 
começar algo inteiramente do nada. 
 
(D) É, realmente, muito difícil cumprir propósitos de Ano Novo, pois não há como, de fato, alguém 
começar algo inteiramente do nada. 
 
(E) É realmente muito difícil, cumprir propósitos de Ano Novo; pois não há como de fato alguém começar 
algo, inteiramente do nada.  

 
 

DICA 50: CAUSA X EXPLICAÇÃO 

 

CONJUNÇÃO CAUSAL CONJUNÇÃO EXPLICATIVA 

pois, porquanto, porque, que... pois, porquanto, porque, que... 

 

PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO 

 

 

PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO 

 

 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL 

 

ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA EXPLICATIVA 

 

 

causa – consequência  

 

 

x não há ideia de consequência  

x possibilidade, tentativa de explicação 

x levantamento de hipótese 

 

x verbo no imperativo 

 

VÍRGULA 

OP             OSAdv OS Adv     ,        OP 

Vírgula Facultativa Vírgula Obrigatória 
 

 

 

VÍRGULA OBRIGATÓRIA ANTES DA CONJUNÇÃO 

 
 Sartre afirmou que o homem é um invento de si mesmo, e Marx mostrou que os limites históricos condicionam o 
papel   do   indivíduo:   “os   homens   fazem   sua   própria   história,   mas   não   a   fazem   como   querem;;   não   a   fazem   sob  
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 
passado”.  Não  se  conclua  daí,  porém,  qualquer  sorte  de  determinismo,  pois, se não escolhe as condições em que é 
chamado a escolher, determinadas pelo processo histórico, cabe ao indivíduo escolher nas                 circunstâncias 
dadas. 

 

266.  (   )  a  conjunção  “pois”  está  entre  vírgulas  porque  estabelece,  entre  a  oração  que  introduz  e  a  anterior,  
relação lógico-sintática de conclusão.  
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Aceitar que somos indeterminados naturalmente, que seremos lapidados pela educação e pela cultura, que disso 
decorrem diferenças relevantes e irredutíveis aos genes é muito difícil. Significa aceitarmos que há algo muito 
precário na condição humana. Parte pelo menos dessa precariedade ou indeterminação alguns chamarão liberdade. 
Porém nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se imagina. Ela implica responsabilidades. 

267.  (    ) Dadas as relações de sentido do texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser 
ligados pelo termo porque. Nesse caso, o ponto final que encerra o primeiro desses períodos deveria ser 
retirado  e  o  termo  “Ela”  deveria  ser  escrito  com  letra  minúscula.   
 

 
268.  (AOCP/2006) Identifique a alternativa em que as regras de pontuação não foram respeitadas: 

(A) O diretor não diz não nem diz sim. 
(B) Espero, que nos encontremos mais tarde. 
(C) Quando estamos com saúde, facilmente damos bons conselhos aos doentes. 
(D) Sê breve e agradarás. 

 
269.  (FCC/TRF/Analista Judiciário/2008) (...) em seu deslumbramento, os otimistas, que diante de tudo 

se ofuscam, a nada se apegam. Mantêm-se as articulações lógicas da frase acima nesta outra redação: 
 
(A) A nada se apegam, em seu deslumbramento, os otimistas, conquanto se ofuscam com tudo. 
(B) Os otimistas, em seu deslumbramento, a nada se apegam, para que diante de tudo se ofusquem. 
(C) Diante de tudo se ofuscam os otimistas, em seu deslumbramento, e a nada se apegam. 
(D) Mesmo quando se ofuscam diante de tudo, em seu deslumbramento, os otimistas a nada se apegam. 
(E) Em seu deslumbramento, diante de tudo se ofuscam os otimistas quando a nada se apegam. 
 
DICA 51: APOSTO EXPLICATIVO – VÍRGULA OBRIGATÓRIA 

 
 
Aposto Explicativo, ......................................................................................................................... 

 
 
-------------------------------------------    ,   Aposto Explicativo ,  -----------------------------------------------------. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- , Aposto Explicativo. 
 
 
 
Observação: Toda Oração Subordinada Adjetiva Explicativa comporta-se como Aposto Explicativo, 

portanto, a pontuação válida para o Aposto Explicativo também é válida para as Adjetivas Explicativas. 

 

 
270. “Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia da vontade do agente ético (a 

decisão emana apenas do interior do sujeito) e a  heteronomia dos valores morais de sua sociedade (os 
valores são dados externos ao sujeito). 
(  ) Os sinais de parênteses têm a função de organizar as idéias que destacam e de inseri-las na 
argumentação do texto; por isso, sua substituição pelos sinais de travessão preservaria a coerência 
textual e a correção do texto, mas no final do texto, o ponto final substituiria o segundo travessão. 
 

271.  “E   representam,   ainda,   a   força   do   agronegócio,   o   avanço   ao   consumo   da   classe   C   e   os   efeitos   na  
economia dos programas de transferência de renda, afirmou Luiz Carlos Barboza, diretor do SEBRAE 
Nacional.” 

(  ) O emprego de vírgula  após  “Barboza” justifica-se por isolar o aposto subsequente. 
 
 

272. “Esse  é  o  começo  de  uma  revolução  cultural,  uma  mudança  radical  na  forma  como  vemos  o  tempo  e  
como  lidamos  com  a    velocidade  e  a  lentidão.” 

(  ) No último período do texto, por causa da função  explicativa  que  o   trecho   “uma  mudança  radical   (...)   lentidão”  
apresenta,  seriam  respeitadas  as  regras  de  pontuação  se  a  vírgula  depois  de  “cultural”  fosse  substituída  pelo  sinal  
de dois pontos. 
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273.  “Capacidade, potência, criação, o trabalho foi transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o 
instrumento de alienação no sentido clássico da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso 
tempo de vida.”   
(  ) A organização das idéias no último período do texto mostra que a informação apresentada depois do 
sinal  de  dois  pontos  constitui  uma  definição  de  “alienação”.   
 

274. “Em três períodos, ela foi atrelada a diferentes paradigmas de inserção internacional: o conservador do 
século XIX, que se estendeu até os anos 30 do século seguinte; o do Estado desenvolvimentista, que 
vigorou  desde  então  até  1989;;  e  o  novo  paradigma  de  inserção  liberal  em  formação  nos  anos  noventa.” 
 (  ) O sinal de dois-pontos justifica-se porque o segmento subsequente é composto por uma enumeração 
de itens de função sintática equivalente. 

 
DICA 52: ANACOLUTO – PONTUAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

                O homem é livre, por isso escolhe (a liberdade é  eleição), e jamais está pronto, porque lhe é imposto o 
dever de optar, de definir-se, de escolher, escolhendo a cada momento, e cada escolha é um instante de sua 
construção, mas não é livre para não escolher nem para escolher as condições em que essa escolha ocorre, porque 
o homem não é livre para deixar de ser livre. 
 

275.  (    ) No texto, o emprego de parênteses (R.1-2) marca um isolamento sintático que interrompe o fluxo da 
frase. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 115) 

276.  (   ) Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto se fossem empregados travessões no lugar das 
vírgulas   que   isolam   a   oração   “e   cada   escolha   é   um   instante   de   sua   construção”   (R.4).   (STF/Analista 

Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 117) 

 

DICA 53: ADJUNTO ADVERBIAL 

 

ADJUNTO ADVERBIAL – vírgula Facultativa, desde que não haja mudança na interpretabilidade. 
 
Adjunto Adverbial, ................................................................................................................... 
 
................................................................... , Adjunto Adverbial, ............................................. 

 
 

277. “Os   trabalhadores   cada   vez   mais   precisam   assumir   novos   papéis   para   atender   às   exigências   das  
empresas. 
(  ) Por constituir uma expressão adverbial deslocada para depois do sujeito, seria correto que a 
expressão  “cada  vez  mais”  estivesse,  no  texto,  escrita  entre vírgulas.  
 

278.  Ficou só o nome, cansou-se e inventou um bom-bom de gergelim de excelência ainda sem nome. Ia dar 
dinheiro. Esperava para hoje o telefonema de um sujeito e fiz o que pretendia, ser cordial com ele: olha 
aqui, Átila, eu não vou fazer o que me pediu, porque me sinto usada, desrespeitada e não negocio, 
 não pechincho, não converso mais sobre o assunto. 
(   ) O  sintagma  “para  hoje”  poderia  ser,  no  texto,  isolado  por  vírgulas,  mantendo-se a correção gramatical 
e a coesão textual.  
 

279. “O  cenário  econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentarem a formalização do mercado 
de  trabalho  nos  últimos  cinco  anos.”   
(  ) Preservam-se  a  coerência  e  a  correção  do  texto  ao  se  deslocar  o  trecho  “nos  últimos  cinco  anos”  para  
depois  de  “brasileiros”  ,  desde que esse trecho seja seguido de vírgula.  
 

 

280.  (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 128) 

Quando acompanhamos a história das ideias éticas, desde a Antiguidade Clássica (greco-romana) até nossos dias, 
podemos perceber que, em seu centro, se encontra o problema da violência e dos meios para evitá-la, diminuí-la, 
controlá-la. 

 (   ) Haveria prejuízo para  os  sentidos  e  a  coerência  do  texto,  caso  o  segmento  “desde  a  Antiguidade  
Clássica  (grecoromana)  até  nossos  dias”  (l.2-3) precedesse o adjunto adverbial oracional que inicia o 
texto. 
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I)Ortografia Oficial 

 

DICA 54 

à medida que (locução proporcional) na medida em que (locução causal)  
 

à proporção que já que 

ao passo que uma vez que 
281. (FGV – SENADO FEDERAL – N. SUPERIOR – 2008) “Isso   tem  sua   lógica,  na medida em que essas 

sociedades se preocupam também com os custos, mas se acostumaram a lidar com dados sobre os quais 
quase   nada   é   debatido   por   parte   de   nossos   mandatários   da   esfera   política.”   (L.47-50) Assinale a 
alternativa que poderia substituir a estrutura grifada, sem incorrer em alteração semântica. 
(A) à proporção que 
(B) já que 
(C) à medida que 
(D) conforme 
(E) ao ponto em que 
 

DICA 55 

em princípio a princípio  

 
em tese inicialmente 
teoricamente no princípio 

282. (FGV – SENADO FEDERAL – N. SUPERIOR – 2008) “E,   em   nome  de   um   cenário   confuso,   isso   vem  
ocultando, na saúde, dados positivos das organizações sociais e vem servindo como uma bandeira 
jurídica que, no mínimo, mereceria um melhor entendimento, pois as leis, em tese, são criadas para 
aprimorar a dinâmica do entendimento social, e não para alimentar uma indústria que se afasta 
progressivamente  das  necessidades  dos  cidadãos.”  (L.8-14) 
A expressão grifada no trecho acima poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) a princípio. 
(B) no princípio. 
(C) em síntese. 
(D) em suma. 
(E) em princípio. 

 

DICA 56 

pleito preito 

 
questão em juízo, demanda, litígio, discussão sujeição, respeito, homenagem 
O pleito por mais escolas  foi muito bem formulado. 
 

Os alunos renderam preito ao antigo reitor. 
 

 

283. Considere a hipótese de que o documento a seguir tenha sido redigido para ser encaminhado ao diretor 
de segurança no trânsito do DETRAN/DF. 

Memorando n.º 3/NUCET 
Em 5 de fevereiro de 2009. 
Ao D.D. Diretor de Segurança no Trânsito do DETRAN/DF 
Assunto: ............................................... 
Tem ocorrido, em anos anteriores, excessos de motoristas quanto à perigosa mistura bebida + direção, nos dias de folia 
carnavalesca, onde a ingestão de bebidas alcoólicas se eleva, em nome da descontração e da alegria próprios dos brasileiros. 
2. Nessa época, desaparecem as diferenças entre pobre e rico, jovem e velho, mulheres e homens, e todos se lançam à folia, 
como se o mundo fosse acabar amanhã. 
3. Por causa disso, solicito à Vossa Senhoria a presença do Grupo de Teatro do DETRAN na Praça do DI, reduto dos foliões 
mais intempestivos, onde se verificam muitas ocorrências de trânsito irresponsável, no intuito de intensificar as atividades 
educativas em Taguatinga, neste ano. 
4. Certo de contar com vossa atenção, já demonstrada em preitos anteriores, coloco-me à disposição para o que for de seu 
desejo. 
                                                                       Atenciosamente, 
                                                                              FSFilho 
                                                 Chefe do Núcleo de Campanhas Educativas de Trânsito 

 

Com base no texto apresentado e no que estabelece o Manual de Redação da Presidência da 

República acerca da comunicação oficial, julgue os itens a seguir. 
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(CESPE- DETRAN – N. MÉDIO – 2009) (   )  No quarto parágrafo do documento em questão, emprega-se 
erroneamente  “preitos”  em  vez  do  seu  parônimo  pleitos. 
 

DICA 57 

 

Acerca de  A cerca de  Há cerca de 

sobre, a respeito de a uma distância aproximada de, 
tempo aproximado 

faz aproximadamente (tanto tempo) 

existem aproximadamente 

 

No discurso, o Presidente falou 
acerca de seus planos. 

O anexo fica a cerca de trinta 
metros do prédio principal.  
 
Estamos a cerca de um mês das 
eleições. 
 

Há cerca de um ano, tratamos de 
caso idêntico. 

 Há cerca de mil títulos no catálogo. 

 

 

284. Em 2002, o Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência,  
promoveu   o   seminário   “Atividades   de   Inteligência no Brasil: Contribuições para a Soberania e para a 
Democracia”,   com   a   participação   de   autoridades   governamentais,   parlamentares,   acadêmicos,  
pesquisadores e profissionais da área de inteligência. A contribuição do evento foi significativa para o 
aprofundamento das discussões acerca da atividade de inteligência no Brasil. 
 

 (CESPE- ABIN – N. MÉDIO – 2008) (   )  Estaria gramaticalmente correta a redação a cerca da atividade. 
 
DICA 58 

 

porque porquê por  que por  quê 

Conjunção: causa 

Não veio porque estava 
doente 

Substantivo 

Queremos saber o 

porquê de seu medo 

interrogativas diretas  

Por que você não veio? 
 

interrogativas diretas – 

 perto de sinal de 
pontuação 
Você não veio, por quê? 
 

Conjunção: explicação 

Venha, porque 
precisamos de você. 

 

 

X 

Interrogativas indiretas 

Não sei  por que ele  
veio. 

 

Interrogativas indiretas 
– perto de sinal de 
pontuação 
Não sei  por quê, mas ele 
não  veio. 

 

Conjunção: finalidade 

 ( igual a para que) 

Tudo foi planejado para 

que não houvesse dano. 
 

Tudo foi planejado 

porque não houvesse 
dano. 

 

 

X 

Igual a pelo qual e 
flexões, subentendida a 
palavra motivo, razão. 
 
Não é essa a vida por 

que (pela qual)  lutamos 

 

 

 

X 

X X Eis ... por que 

Eis por que ele não veio. 
X 

 

 
285.  (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008) “Com os olhos pestanejando de 

curiosidade, no começo de sua miopia, ele se indagava por que uma vez conseguia mover a família, e 
outra  vez  não.”   
(   ) Nas linhas 13 e 14, a correção gramatical  do  texto  seria  mantida  se  “por  que”  fosse  substituído  por  
porque.  
 

286.  (FCC/TRF5R/Analista Judiciário/2008/Questão 17) Está correta a forma de ambos os elementos 
sublinhados na frase: 
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(A) Ela não nos disse por que razão tornou-se uma otimista; e se ela tornar ao seu pessimismo, será que 
nos explicará por quê? 
(B) A razão porque muitos se tornam pessimistas está no mundo violento de hoje; por quê outra razão 
haveriam de se desenganar? 
(C)   “Por que sim”:   eis   como   respondem   os   mais   impacientes,   quando   lhes   perguntamos   porque, de 
repente, se tornaram otimistas. 
(D) Sem mais nem porquê, ele passou a ver o mundo com outros olhos, dizendo que isso aconteceu 
porque encontrara a verdade na religião. 
(E) Não sei o por quê do seu pessimismo; porque você não me explica? 
    

287.  (Cesgranrio/BNDES/TÉCNICO/2008/Questão 8) Assinale a opção em que a palavra destacada está  
empregada INADEQUADAMENTE. 
(A) Aonde você pretende chegar com essa atitude? 
(B) A empresa discriminou os documentos necessários para a licitação. 
(C) Eis porque não conseguimos superar essa crise. 
(D) É iminente a queda da produção. 
(E) É aconselhável que você chegue a tempo, senão perderá o prazo da inscrição. 

 

J)Emprego de Pronomes 

 

DICA 59:PRONOMES DEMONSTRATIVOS - COESÃO TEXTUAL 

1ª pessoa ESTE(S), ESTA(S), ISTO CATAFÓRICOS Antecipam a informação a ser referida “depois” 

2ª pessoa ESSE(S), ESSA(S), ISSO ANAFÓRICOS Retomam a informação já referida “antes” 

 
288. “O  desenvolvimento,  como  processo  de  incorporação  sistemática  de  conhecimentos,  técnicas  e  recursos  

na construção do conhecimento qualitativo e quantitativo das sociedades organizadas, tem sido 
reconhecido como ferramenta eficaz para a obtenção de uma vida melhor e mais duradoura. No entanto, 
esse desenvolvimento  pode  conspirar  contra  um  objetivo  comum...” 
(CESPE-TCU-2007) (   ) Para que o texto seja adequado, quanto à clareza e objetividade, para compor 
um documento oficial – como, por exemplo, um parecer ou um relatório – será necessário explicitar a que 
desenvolvimento  se  refere  a  expressão  “esse  desenvolvimento”. 
 

289. “Dizem  os  especialistas  que  o  prazer  de  quem  envia  boatos  por  e-mail é receber as histórias escritas por 
eles mesmos depois de algum tempo. Se isso serve de consolo aos usuários que um dia já acreditaram 
em boatos internéticos, um grande jornal impresso paulista — não a Folha — chegou a noticiar um, como 
se fosse uma notícia verdadeira. Tratava-se de um e-mail dizendo que as escolas norte-americanas 
ensinavam a suas crianças que a Amazônia não era de fato brasileira. Segundo a mensagem, essa área 
era de controle internacional. É claro que, depois de sua publicação, a falsa notícia ganhou contorno de 
realidade.” 
(CESPE - SENADO-2002) (   ) Considerando que certos pronomes demonstrativos relacionam-se com 
passagens  discursivas,  o  emprego  de  “isso”  está  inadequado:  deveria  ter  sido  usado  o  isto,  uma  vez  que  
se está antecipando algo que vai ser referido. 
 

290.  “O   Brasil   só   conseguiu   passar   da   condição   de   país temerário para a aplicação de recursos, em uma 
época de prosperidade mundial, para a de mercado preferencial dos investidores, justamente no auge de 
um período de turbulência financeira nos mercados internacionais, porque está colhendo agora os 
resultados de uma política econômica ortodoxa. A preservação dessas conquistas e o seu 
aprofundamento dependem da capacidade e da disposição dos políticos em aprovar reformas como a 
tributária, que  precisará concentrar as atenções do Congresso neste ano. Certamente, o recorde de 
atração de investimentos externos confirmados agora tem relação direta com o fato de o país ter-se 
transformado  de  devedor  em  credor  internacional.” 
(CESPE- MRE-2008) (  ) A  expressão  “dessas  conquistas”  refere-se diretamente ao segmento “atração  de  
investimentos  externos  confirmados  agora”  . 
  

291. “As   relações   financeiras   do   Brasil   com   o   restante   do   mundo   atravessam   um  momento   excepcional.   A  
passagem do país para a condição de credor internacional é apenas um marco simbólico dessa 

evolução, mas desperta tamanha euforia que pode passar a falsa impressão de que o país superou 
definitivamente  a  sua  crônica  dependência  externa.” 
(CESPE- MRE-2008)  (  ) O trecho “dessa  evolução”  se  refere  à  ideia antecedente expressa na primeira 
frase do texto. 
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292. “Isso quer dizer que a produtividade cresceu sem necessidade de demissões de trabalhadores, como 
ocorreu entre 1990 e 2003. Esse resultado é conseqüência do aumento dos investimentos das indústrias 
em máquinas e equipamentos para modernizar e expandir a produção.” 
(PMT/Agente de Tributos Municipais/CESPE 2008/Questão 11 (  ) A  expressão  “Esse  resultado”  refere-
se  à  informação  antecedente  apresentada  no  primeiro  período  e  confirmada  em:  “a  produtividade  cresceu  
sem  necessidade  de  demissões  de  trabalhadores”   
 

293. “Dono  de  fábrica  de  roupas  e  artigos  esportivos,  ele  pergunta  a  seus  clientes,  numa  etiqueta  estampada  
em cada roupa: você realmente precisa disto? Alpinista de renome, surfista e ativista ecológico, ele se 
levanta de sua mesa e incita os 350 funcionários da sede da empresa, na cidade de Ventura, na 
Califórnia, a deixar seus postos e pegar suas pranchas de surfe tão logo as ondas sobem. Aos 67 anos de 
idade, ele vai junto. Resultado: a empresa, que faturou US$ 270 milhões em 2006, foi considerada pela 
revista Fortune a mais cool do mundo, em uma reportagem de capa. Isso não quer dizer que seus 
funcionários  sejam  preguiçosos,  apesar  do  ambiente  maneiro.” 
 

(Cesgranrio/BNDES/Analista/2008/Questão 2) Na  passagem  “Isso não quer dizer que seus funcionários 
sejam preguiçosos,   apesar   do   ambiente   maneiro.”   (l.   14-15), o vocábulo destacado faz referência 
semântica a  
(A)  “livros  de  negócio”  (l.  2). 
(B)  “clientes”  (l.  4). 
(C)  “pranchas  de  surfe”  (l.  9). 
(D)  “revista  Fortune”.  (l.  12) 
(E)  “cool.”  (l.  12) 
 
 
 

 
 
 
 
        5 
 
 
 
 
       10 

         Sem o contínuo esforço supranacional para integrar e coordenar ações conjuntas de repressão, o 
terrorismo internacional continuará, por tempo indeterminado, a ser fator de ameaça aos interesses da 
comunidade internacional e à segurança dos povos. 
        Nesse cenário, os serviços de inteligência assumem papel fundamental, pois o intercâmbio de 
informações e o trabalho em parceria são requisitos basilares para o enfrentamento assertivo e solidário 
dessa ameaça, cujas ramificações e desdobramentos atingem direta ou indiretamente todos os países. 
       O recrudescimento do terrorismo, atualmente, afeta todos os continentes, devido à ação 
globalizada de grupos extremistas que possuem redes de apoio não apenas nas regiões onde atuam, 
mas também em várias outras, como forma de dificultar a detecção e a neutralização de suas 
atividades. 
 
                                                                                                                   

 
Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir. 
 

294.  (ABIN – AGENTE DE INTELIGÊNCIA – 2008 – CESPE) (  ) A   expressão   “dessa   ameaça”   (l.6), é 
elemento coesivo que retoma informação constante no primeiro parágrafo. 

 
DICA 60: PRONOMES DEMONSTRATIVOS – ESPAÇO - TEMPO 

 

1ª pessoa ESTE(S), ESTA(S), ISTO Perto do emissor Presente ou Futuro 

Próximo 

2ª pessoa ESSE(S), ESSA(S), ISSO Perto do receptor Passado recente 

3 ª 

pessoa 

AQUELE(S), AQUELA(S), 

AQUILO, A(S), O(S) 

Longe de emissor e 

receptor 

Passado ou Futuro 

Distantes 
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Considerando o documento acima, julgue os itens que se seguem, referentes à redação de correspondências oficiais.  
Of. n.º 005/2008 /[Órgão] 

                                                                                                                                                                                          Cidade, 8 de janeiro de 2008. 

[Nome] 

Diretor do Departamento de Imagem Urbana 

CEP – Cidade – UF 

Assunto: Gabinete de Rua 

                        Sr. Diretor, 

1.                 Dando início aos trabalhos desta Câmara Municipal para o ano de 2008, realizaremos o primeiro Gabinete de Rua, no dia 19 

do corrente. Para tanto, solicitamos que V. Exª. expresse vossa autorização para a montagem de um estande para a realização da referida 

atividade na Praça das Flores (Centro), das 9 às 13 horas. 

2.                 Informamos que o Gabinete de Rua consiste em ação de cidadania, oportunidade em que os munícipes terão acesso a alguns 

serviços de saúde, tais como aferição de pressão, exame de glicemia capilar, além de poderem apresentar, por meio do preenchimento 

de questionário, suas reivindicações para a melhoria da cidade. 

3.                    Certos da atenção que nos será dispensada, agradecemos antecipadamente. 

                       Atenciosamente, 

                                                [Nome] 

                                                [Vereador] 

 
 

295.  (CESPE- TCU -2008) (     )  No  tópico  1  do  ofício  apresentado,  na  expressão  “desta  Câmara  Municipal”,  o  
termo “desta”  deve  ser  substituído  por  dessa,  visto  que  se  refere  à  instituição  a  que  pertence  o  remetente  
do ofício. 

 
DICA 61: PRONOMES POSSESSIVOS EM RELAÇÃO AOS PRONOMES DE TRATAMENTO 

 

Pronomes Possessivos que se refiram a Pronomes de Tratamento serão sempre os de Terceira Pessoa. 

 
296. (CESPE- ANVISA -2006) (   ) Os pronomes possessivos que se refiram a pronomes de tratamento devem 

ser sempre os de terceira pessoa, como no seguinte exemplo: Vossa Senhoria deverá nomear seu 
substituto no prazo de três dias. 
 

297.  (CESPE- TCU -2008)  “Dando início aos trabalhos desta Câmara Municipal para o ano de 2008, 

realizaremos o primeiro Gabinete de Rua, no dia 19 do corrente. Para tanto, solicitamos que V. Exª. 

expresse vossa autorização para a montagem de um estande para a realização da referida 

atividade na Praça das Flores (Centro), das 9 às 13 horas.” 

(  )  O  termo  “vossa”,  no  segundo  período  do  tópico  1,  está  indevidamente  empregado  no  documento,  visto  
que a concordância com os pronomes de tratamento deve ser feita na terceira pessoa. 
 

298.  (CESPE- PRF- 2008) (  ) Em todas as comunicações oficiais, os pronomes possessivos que se refiram a 
pronomes  de   tratamento  são  sempre  os  da   terceira  pessoa.  Por  exemplo,  o  segmento  correto  é   “Vossa  
Senhoria  nomeará  seu  substituto”,  e  não,  “Vossa  Senhoria  nomeará  vosso  substituto”. 
 

Memo n.o 6/DIR 
Em 8 de março de 2009. 
Excelentíssimo Senhor MARK JERTRUTZ, 
Convido Vossa Excelência para proferir palestra na sede do DETRAN/DF sobre as medidas tomadas em vosso 
país para melhorar as condições de trânsito nas grandes cidades. 

 

299.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009). (    )  Atende à prescrição gramatical o emprego do pronome possessivo 
“vosso”  no  corpo  do  texto,  dado  que  o    tratamento  empregado  foi  Vossa  Excelência. 

 
DICA 62: PRONOMES DE TRATAMENTO E CRASE 

 
Crase Proibida – antes de Pronomes de Tratamento 

 

Obs.: Crase Facultativa – antes de Senhora -  Senhorita – Dona - Madame 
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300.  (FGV – FNDE- 2007- N. Médio) De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, que 
norteia a redação dos atos oficiais, assinale a alternativa em que esteja corretamente indicada a forma 
recomendada de endereçamento no envelope a um Ministro de Estado. 
 
(A) A Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
 
 
(B) A Vossa Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
 
 
(C) À Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
 
 
(D) À Vossa Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
 
 
(E) Ao Senhor Excelência 
Fulano de Tal 
Ministro de Estado da Justiça 
 

DICA 63: PRONOMES DE TRATAMENTO E VOCATIVOS -  Segundo o Manual da Presidência da República. 

CARGO TRATAMENTO VOCATIVO 

Papa Vossa Santidade 

(V.S.) 

Santíssimo Padre, 

Cardeal Vossa Eminência 

(Reverendíssima) 

(V.Em.Rvma.) 

Eminentíssimo ( e Reverendíssimo) Senhor Cardeal, 

Bispo Vossa Excelência 

Reverendíssima 

(V.Exa.Rvma.) 

Reverendíssimo Senhor, 

Sacerdote, pastor Vossa Reverência 

(V.Rev.) 

Reverendo Senhor, 

Reitor Vossa Magnificência Magnífico Reitor, 

Ministros de Estado; 
Governadores e  
Vice-Governadores de Estado e do Distrito 
Federal; 
Oficiais-Generais das Forças Armadas; 
Embaixadores; 
Secretários-Executivos de Ministérios e demais 
ocupantes de cargos de natureza especial; 
Secretários de Estado dos Governos Estaduais; 
Prefeitos Municipais; 
Deputados Federais e Senadores; 
Ministro do Tribunal de Contas da União; 
Deputados Estaduais e Distritais; 
Conselheiros dos Tribunais de Contas 
Estaduais; 
Presidentes das Câmaras Legislativas 
Municipais; 
Ministros dos Tribunais Superiores; 
Membros de Tribunais; 
Juízes; 
Auditores da Justiça Militar.  

Vossa Excelência Senhor + cargo,  

Presidente da República 
Presidente do Congresso Nacional 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Vossa Excelência Excelentíssimo Senhor + cargo,  

Outras autoridades e particulares Vossa Senhoria Senhor + cargo 
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Brasília, 1º.  de julho de 2003. 

Para a Coordenação de Concursos do CESPE/UnB, 

Requerimento: 

         JOSÉ DA SILVA SANTOS REIS, devidamente inscrito no concurso para TÉCNICO JUDICIÁRIO do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, com a inscrição nº. 197.542/03, VENHO ,POR DIREITO E MUI RESPEITOSAMENTE, solicitar a Vocês a 
emissão de uma certidão de comparecimento nesta prova realizada nesta data supracitada, uma vez que hoje estou 
trabalhando em turnos e preciso comprovar meu afastamento do  serviço no período da tarde, para realizar o referido exame. 

       Nesses termos, peço aceitação do meu pedido e AGUARDO DEFERIMENTO. 

      Atenciosamente, 

                                                                      José da Silva Santos Reis. 
301. (CESPE – TJDFT) (  ) Em  vez  do  pronome  de  tratamento  “  Vocês”  ,  o  redator  deveria  ter  empregado  

Vossas Excelências. 
 

302. (CESGRANRIO - EPE – Nível Superior)  Assinale a correlação INCORRETA  
(A) Papa: Vossa Santidade.   
(B) Reitor: Vossa Magnificência.  
(C) Senador: Vossa Excelência. 
(D) Príncipe: Vossa Majestade.   
(E) Diretor de escola: Vossa Senhoria. 
 

Ofício n.º 111/2009/ATN 
 
          Senhor Secretário Executivo, 
 
1.       Em atendimento a seu ofício de 22 de janeiro de 2008, informamos já ter sido autorizada a circulação de  embarcações do 
mencionado calado no rio Tal-e-Tal. 
(...) 
 

 
303. Considerando que o texto apresentado acima seja parte de um ofício, julgue os itens seguintes, com 

relação à elaboração de documentos oficiais. 
 (ANTAQ – Nível Médio – 2009) (   )  O vocativo do documento — “Senhor  Secretário  Executivo”  — e a 
forma de tratamento — “seu  ofício”  — respeitam a correção gramatical e o formato do documento. 
 

Considere a hipótese de que o documento a seguir tenha sido redigido para ser encaminhado ao diretor 
de segurança no trânsito do DETRAN/DF. 
 

Memorando n.º 3/NUCET 
Em 5 de fevereiro de 2009. 
Ao D.D. Diretor de Segurança no Trânsito do DETRAN/DF 
Assunto: ............................................... 
Tem ocorrido, em anos anteriores, excessos de motoristas quanto à perigosa mistura bebida + direção, nos dias de 
folia carnavalesca, onde a ingestão de bebidas alcoólicas se eleva, em nome da descontração e da alegria próprios 
dos brasileiros. 
2. Nessa época, desaparecem as diferenças entre pobre e rico, jovem e velho, mulheres e homens, e todos se 
lançam à folia, como se o mundo fosse acabar amanhã. 
3. Por causa disso, solicito à Vossa Senhoria a presença do Grupo de Teatro do DETRAN na Praça do DI, reduto 
dos foliões mais intempestivos, onde se verificam muitas ocorrências de trânsito irresponsável, no intuito de 
intensificar as atividades educativas em Taguatinga, neste ano. 
4. Certo de contar com vossa atenção, já demonstrada em preitos anteriores, coloco-me à disposição para o que 
for de seu desejo. 
                                                                       Atenciosamente, 
                                                                              FSFilho 
                                                 Chefe do Núcleo de Campanhas Educativas de Trânsito 
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Com base no texto apresentado e no que estabelece o Manual de Redação da Presidência da República 
acerca da comunicação oficial, julgue os itens a seguir. 
 

304.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009) . (   ) Está  correto  o  emprego  do  tratamento  “Vossa  Senhoria”,  no  terceiro 
parágrafo do documento em questão, mas incorreto o uso do pronome possessivo de segunda pessoa do 
plural  no  quarto  parágrafo:  “vossa  atenção”. 
 

305.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009) (    )  Considerando-se as normas gramaticais do padrão escrito da língua 
portuguesa,  constitui  erro  o  emprego  do  acento  indicativo  de  crase  antes  de  “Vossa  Senhoria”,  no  terceiro  
parágrafo. 
 

306.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009). (    )  Em ofício encaminhado pelo diretor-geral do DETRAN/DF a ministro 
de  Estado,   o  emprego  do  vocativo   “Senhor Ministro”,   é   considerado  correto,   de  acordo  com  as  normas  
estabelecidas para a redação oficial. 
 

307.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009). (    )  Em expediente que se origine em qualquer diretoria do DETRAN/DF 
e se dirija a uma deputada, estarão corretos o emprego do vocativo  “Senhora  Deputada,”  e  o  tratamento  
“Vossa  Excelência”. 
 

308.  (DETRAN – N. MÉDIO – 2009). (   )  Em ofício dirigido a uma senadora e cujo signatário seja um diretor 
de   um   órgão   público,   deverão   ser   empregados   o   vocativo   “Senhora   Senadora,”   e   o   pronome de 
tratamento   “Vossa   Excelência”,   devendo   estar   flexionados   no   feminino   os   adjetivos   que   se   refiram   à  
destinatária,  como  se  verifica  no  seguinte  enunciado:  “Vossa  Excelência  ficará  satisfeita  ao  saber  que  foi  
indicada  para  presidir  a  sessão.” 
 

309. (FCC)Assinale a opção incorreta com relação ao uso das formas de tratamento na redação oficial. 
 
a) Os pronomes ou expressões de tratamento podem ser grafados por extenso nas correspondências 
oficiais. 
b) Nas formas de tratamento, os pronomes Vossa e Sua devem ser empregados, respectivamente, em 
relação à pessoa com quem se fala, isto é, a quem se dirige a correspondência, e à pessoa de quem se 
fala. 
c) É gramaticalmente correto e adequado ao padrão ofício o seguinte trecho de início de correspondência 
oficial:  “Encaminhamos a Vossa Senhoria as informações referentes a seu pedido de 16 de fevereiro de 
2006”. 
d) A concordância de gênero com as formas de tratamento deve ser feita no masculino, 
independentemente do sexo da pessoa a quem a forma de tratamento se refira, pois o gênero deve ser 
mantido neutro nas correspondências oficiais. 
e) Não se emprega a crase diante das formas de tratamento, ainda que estas sejam subordinadas a 
termos que exijam preposição, com exceção dos tratamentos senhora e senhorita. 
 

K)MISTURADAS 

 
Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Não sabemos pensar. (...) Minha filha me fez uma 
pergunta:   “O  que  é  pensar?”  Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de Filosofia havia proposto à 
classe. Pelo que lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a 
sabedoria de fazer a pergunta, sem dar a resposta. Porque, se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as 
asas do pensamento. 
 

310.  (   ) A correção gramatical do texto seria mantida  se  a  expressão   “à  questão”      fosse  substituída  por  a  
questão. (Pref. Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 30) 

 

Para isto existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos 
permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. 
 

311. (  ) As  expressões   “as  escolas”  e   “as   respostas”  exercem  a  mesma   função  sintática. (Pref. Munic. Vila 

Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 32) 
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Se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Às vezes, o que ele dizia 
despertava de repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto. 

312. (  )  a  expressão  “um  olhar  satisfeito  e  astuto”  complementa  o  sentido  da  forma  verbal  “despertava”. (Pref. 

Munic. Vila Velha/Cargo 22, 23, 24, 25, 26, 27/CESPE 2008/Questão 36) 

 

               Segundo ele, a maturação dos investimentos feitos pelas indústrias permite a expansão da capacidade de 
produção em ritmo suficiente para atender ao crescimento da demanda, sem que haja pressões inflacionárias. Outro 
aspecto positivo que Almeida destaca no atual processo de ganho de eficiência da indústria é o fato de se 
conseguir, ao mesmo tempo, o aumento da capacidade produtiva e a elevação do padrão de vida dos 
trabalhadores. 
 

313.  (  ) O  emprego  de  preposição  em  “ao  crescimento”  (R.16)   justifica-se  pela  regência  de  “atender”  (R.15). 
(PMT/Agente de Tributos Municipais/CESPE 2008/Questão 13) 

 

Era-me preciso ou achar uma forma nova ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente adotei o 
segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que uma república, à maneira de Veneza, o mesmo 

molde, e até o mesmo epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas feições gerais, com qualquer outro 
governo vivo, cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era meter à prova as aptidões 
políticas da jovem sociedade. 
 

314.  (   ) O   trecho   “o   que   era  meter   à   prova   as   aptidões   políticas da   jovem   sociedade”  pode ser reescrito, 
mantendo-se a correção e a coerência do texto, da seguinte forma: o de pôr à prova as habilidades 
políticas da jovem sociedade. (TCU/Analista de Controle Externo- Todos os cargos/CESPE 

2008/Questão 28) 

 

                    A Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais informou que o 2.º Distrito Policial de 
Contagem investiga os atentados contra o ônibus e a agência bancária e assegurou que as informações serão 
mantidas em sigilo para não prejudicar o trabalho policial. 
 

315. (   )  o  emprego  de  “contra”  justifica-se  pela  regência  de  “investiga”. 
 

316. (   ) O   trecho   “Com   essa   sonhação   minha,   compadre   meu   Quelemém   concorda,   eu   acho”   (R.21-22) 
corresponde, na ordem direta (sujeito – verbo – complemento verbal), a: Eu acho que o compadre meu 
Quelemém concorda com essa sonhação minha. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 

2008/Questão 90) 

 

 

De madrugada, mais assustada que o filhote e sem outra providência à mão, tomei vinte gotas de mulungu. Acordei 
boa, sol no céu e na alma, um sol cordial, palavra com pedigree visível pro bem e pro mal. Fico agitada quanto a 
‘desconforto  pré-cordial’,  poética  de  bulas.  Contra  a palavra lírica e doce, dulcíssima. 
 

317. (   )  o emprego da contração da preposição para com o artigo definido masculino imprime mais clareza e 
objetividade ao texto, se comparado ao emprego da forma para o. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ 

CESPE 2008/Questão 103) 

 

 

Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa — a inteira — 
cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que  sempre tive. A que era: que existe uma receita, a norma dum 
caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver — e essa pauta cada um tem — mas a gente mesmo, no comum, 
não sabe encontrar; como é que, sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? 

 
318.  (  ) caso   o   verbo   “encontrar”   viesse   seguido   de   complemento,   o   emprego   da   forma   pronominal   -la 

atenderia às regras de coesão e coerência textuais. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ 

CESPE 2008/Questão 84) 

 

 
O homem é livre, por isso escolhe (a liberdade é eleição), e jamais está pronto, porque lhe é imposto o dever de 
optar, de definir-se, de escolher, escolhendo a cada momento, e cada escolha é um instante de sua construção,mas 
não é livre para não escolher nem para escolher as condições em que essa escolha ocorre, porque o homem não é 
livre para deixar de ser livre. 
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319.  (  ) O  trecho  “porque  lhe  é  imposto  o  dever  de  optar”  poderia ser corretamente substituído por: porquanto 
o impõem ao dever de optar. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 116) 

 

320. (  ) O  vocábulo  “condições”   é  núcleo  do  complemento  do  verbo  “escolher”  em  suas duas ocorrências na 
linha 3. (STF/Analista Judiciário – Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 118) 

 

               Sartre afirmou que o homem é um invento de si mesmo, e Marx mostrou que os limites históricos 
condicionam  o  papel  do   indivíduo:   “os  homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 
fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas  pelo  passado”. 
 

321.  (  ) Para imprimir rigor sintático ao texto, o  pronome  oblíquo  “a”  deveria ser também empregado antes da 
forma  verbal   “querem”,  visto  que  esse  verbo  é   transitivo  direto.   (STF/Analista Judiciário – Revisão de 

Texto/ CESPE 2008/Questão 121) 

 

322.  (  ) Os dois pontos empregados no texto introduzem estrutura apositiva. (STF/Analista Judiciário – 

Revisão de Texto/ CESPE 2008/Questão 120) 

 

323.  (ESAF) Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. 
 
O tratamento de esgotos é fundamental para qualquer programa de despoluição das águas. Em grande parte das 
situações, a viabilidade econômica das estações de tratamento de esgotos (ETE) é reconhecidamente reduzida, em 
razão dos altos investimentos iniciais necessários à sua construção e, em alguns casos, dos altos custos 
operacionais. Por esses motivos que mesmo os países desenvolvidos têm incentivado financeiramente os 
investimentos de Prestadores de Serviços em ETE, como os Estados Unidos e países da Comunidade Europeia. No 
Brasil, o problema de viabilidade econômica do investimento público torna-se ainda mais agudo, devido à elevada 
parcela de população de baixa renda. No entanto, vale ressaltar que a água de qualidade também é um fator de 
exclusão social, uma vez que a população de baixa renda dificilmente tem condições de comprar água de qualidade 
para beber ou até mesmo de pagar assistência médica para remediar as doenças de veiculação hídrica, decorrentes 
da ausência de saneamento básico.  
                                                                                                                 (http://www.ana.gov.br/prodes/prodes.asp) 
 
a)  O  emprego  do  sinal  indicativo  de  crase  em  “à  sua  construção”(l.3)  é  opcional  porque  é  opcional  a  presença de 
artigo  definido  singular  feminino  antes  de  “sua”. 
b)  Em  “torna-se”(l.6),  o  “-se”  indica  sujeito  indeterminado. 
c)  A  forma  verbal  “têm”(l.  4)  está  no  plural  porque  concorda  com  “os  países  desenvolvidos”. 
d) Mantém-se a correção gramatical do período  se  a  conjunção  “No  entanto”(l.7)  for  substituída  por  qualquer  uma  
das seguintes: Porém, Todavia, Entretanto, Contudo, Não obstante. 
e)  Estaria  gramaticalmente  correta  a  substituição  de  “uma  vez  que”(l.16)  por  porquanto. 
 

324. (ESAF) Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 

A outorga de direito de uso da água é um dos principais instrumentos da política nacional de recursos hídricos, 
instituída pela Lei n. 9.433/97, por meio da qual o poder público autoriza o usuário de água, sob condições 
preestabelecidas, a utilizar ou realizar interferências hidráulicas nos recursos hídricos necessários à sua atividade, 
garantindo o direito de acesso a esses recursos e tendo em conta que a água é um bem de domínio público. Os 
rios e lagos que banham mais de uma unidade da federação e as águas armazenadas em reservatórios de 
propriedade federal são de domínio da União. Nesses casos, a outorga é emitida pela Agência Nacional de Águas 
(ANA). Os demais rios, lagos, reservatórios e as águas subterrâneas são de domínio estadual ou distrital, sendo a 
outorga emitida pela respectiva autoridade local. 
                                                                   (José Machado http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/artigos/ set.2008.pdf) 
a)  O  emprego  de  sinal  indicativo  de  crase  em  “à  sua  atividade”(l.3)  justifica-se  pela  regência  de  “recursos”,  que  
exige  preposição  “a”  e  pela  presença  de  artigo  definido  feminino  antes  de  “sua”. 
 
b)  A  expressão  “da  qual”(l.2)  refere-se  a  “outorga  de  direito  de  uso  da  água”(l.1). 
 
c) Mantém-se a informação original do período substituindo-se  “tendo  em  conta”(l.4)  por  considerando. 
 
d)  O  segmento  “que  banham  mais  de  uma  unidade  da  federação”(l.5)  é  uma  oração  adjetiva  restritiva. 
 
e)  O  verbo  “autorizar”(l.3)  está  empregado,  no  texto,  com  a  mesma  predicação  verbal que apresenta na frase: O 
diretor autorizou-nos. 
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325. (ESAF) Com base no texto, assinale a opção incorreta. 
É certo que houve expansão da frota, tanto de carros, como de caminhões e ônibus. Mas isso é muito 

pouco para explicar a verdadeira chacina na malha rodoviária a que o país parece assistir de braços cruzados. Cabe 
boa parte da culpa aos motoristas. Quem viaja pelas estradas brasileiras não precisa ir longe para constatar 
verdadeiros descalabros. Motoristas dispostos a tudo mostram sua estupidez e total falta de responsabilidade: 
trafegam em alta velocidade, fazem ultrapassagens inconvenientes, andam pelo acostamento, usam faróis altos e 
frequentemente dirigem alcoolizados. (Estado de Minas, Editorial, 6/1/2009.) 

 
a)  A  forma  verbal  “houve”  é  impessoal  e  a  oração da qual ela constitui o núcleo do predicado não tem sujeito. 
 
b) O emprego de sinal de dois-pontos  após  “responsabilidade”  (ℓ.4)  justifica-se por anteceder uma citação de outro 
texto. 
 
c)  O  emprego  da  preposição  “a”  em  “a  que  o  país  parece...”(ℓ.2)  justifica-se  pela  regência  de  “assistir”. 
 
d)  O  termo  “isso”(ℓ.1)  retoma  as  informações  do  período  antecedente. 
 
e) O emprego de vírgulas nas linhas 5 e 6 justifica-se porque isolam elementos de mesma função gramatical 
componentes de uma enumeração. 
 

326.  (ESAF) As opções trazem propostas de continuidade ao trecho abaixo, diferentemente redigidas. 

Assinale a que contém erro de regência e/ou de concordância. 

Como ninguém quer falar em aumento de impostos, todos se aferram à expressão mágica: reforma tributária. O 
tema evoca um país moderno, com distribuição mais justa dos valores arrecadados.  
(Krieger,  Gustavo.  “Agenda  necessária  e  agenda  possível”,  Correio  Braziliense,  7/1/2008,  p.  4) 
 
a) Bonito na retórica. Quando o assunto chega à mesa de discussões, o clima muda. O governo federal não quer 
dividir seu caixa. Estados e Municípios sempre querem mais dinheiro. 
 
b) É bonito até chegar à mesa de discussões. Aí ninguém quer perder. Ao contrário: todos lutam para aumentar sua 
fatia do bolo. 
 
c) Tudo vai bem até o assunto chegar à mesa de discussões. União, Estados e Municípios se digladiam para não 
perderem nenhuma partezinha do que arrecadam. O que querem mesmo é ganhar mais. 
 
d) Todos concordam até se sentarem na mesa de discussões, quando se inicia os mais acalorados debates. 
Ninguém quer perder. Estados e Municípios buscam aumentar seu quinhão na nova divisão do dinheiro arrecadado. 
 
e) Falar em reforma tributária é bonito. O xis da questão é botá-la no papel, quando os interesses da União, Estados 
e Municípios se chocam na busca de uma fatia maior do bolo para cada um. 
 

327.  (ESAF – CGU – 2006)  Assinale a opção gramaticalmente correta. 
a) Entre 2003 e 2004, a população ocupada aumentou 3,3%, percentual que é o dobro da taxa observada entre 
2002 e 2003 (1,4%). Houve crescimento significativo dos empregados com carteira assinada (6,6%) e no percentual 
de ocupação na população feminina. 
 
b) A taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais caiu de 12,3% para 10,4% entre 1999 e 2004 e o nível 
de escolarização de crianças e adolescentes aumentaram. 
 
c) O nível de ocupação, na faixa de idade de 5 a 17 anos diminuiu, mostrando tendência de erradicação do trabalho 
infantil no país. 
 
d) O rendimento médio mensal real do trabalho das pessoas com 10 anos ou mais de idade permaneceu no mesmo 
patamar de 2003 (R$ 733,00), estancando a trajetória decendente iniciada em 1997. 
 
e) De 2003 para 2004, as condições de habitação melhoraram segundo todos os indicadores de serviços de 
utilidade pública analisado. Houve crescimento do número de domicílios atendidos por esgoto sanitário (3,5%), 
abastecimento de água (3,4%), coleta de lixo (2,7%) e eletricidade (2,9%). 
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328.  (ESAF) Em relação ao texto, assinale a opção correta. 
É preciso que sejam adotadas medidas indispensáveis para dar continuidade ao crescimento, entre elas os 
investimentos necessários à nossa infra-estrutura (energia elétrica, portos, rodovias e ferrovias), a melhoria no nível 
da educação, aprovação das reformas tributária, sindical, previdenciária e trabalhista e a desburocratização dos 
serviços públicos. Sem isso, estaremos condenados à costumeira gangorra de sempre, com números bons num 
ano e ruins no outro, eternos dependentes dos humores da economia mundial. Ao contrário do que previam os 
pessimistas, no final do século passado, o processo de globalização está favorecendo o comércio exterior de países 
como o Brasil, que tem ainda muitas áreas inaproveitadas para expansão da lavoura. 
 
a)  A  substituição  dos  parênteses  (ℓ.  2)  por  travessões  prejudicaria  a  correção  gramatical  do  período. 
 
b)  O  sinal  indicativo  de  crase  em  “à  costumeira”  (ℓ.  4)  justifica-se  pela  regência  de  “estaremos”. 
 
c)  A  expressão  “costumeira  gangorra”  (ℓ.  4)  está  sendo  empregada  em  sentido  denotativo. 
 
d)  O  emprego  da  primeira  pessoa  do  plural  em  “nossa”  (ℓ.  2),  “estaremos”  (ℓ.  4)  indica  que  o  autor  fala  em  nome  de  
um departamento do governo. 
 
e)  A  vírgula  após  “Brasil”  (ℓ.7)  justifica-se por ser a oração subsequente subordinada adjetiva explicativa. 
 

329. (ESAF – CGU – 2006)   Assinale a substituição necessária para que o texto fique gramaticalmente correto. 

 
 
                 
 
             5 
                
 
 

O estudo da FGV atribuiu a queda da pobreza ao crescimento econômico do país e listou fatores como 
estabilidade da inflação, reajuste do salário mínimo, recuperação do  mercado de trabalho, aumento da 
geração de empregos formais e, ainda, o aumento da presença do Estado na economia, com uma maior 
transferência de renda para a sociedade. O aumento da taxa de escolarização da população tem sido 
fundamental para a redução da desigualdade entre ricos e pobres. E há uma nova geração de programas 
sociais que está fazendo a sociedade brasileira enxergar que é preciso dar mais à quem tem menos, e entre 
os exemplos estão o Programa Bolsa--Família e o Programa de Aposentadoria Rural. A cobertura desses dois 
programas alcança os bolsões de pobreza das zonas mais distantes dos grandes centros, reduzindo bastante 
a miséria no país. 
(Trecho adaptado de Em Questão, Subsecretaria deComunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidênciada 
República, n. 379, Brasília, 30 de novembro de 2005) 
 
a)  “a  queda”(l.1) por à queda            

b)  “como”(l.2) por tais como        

c)  “o  aumento”(l.3) por a ampliação 

d)  “tem  sido”(l. 5) por vem sendo      

e)  “à  quem”(l.7) por a quem 

 
 

330.  (ESAF) Completamente excluídos das engrenagens de desenvolvimento da sociedade, os 

miseráveis são reduzidos ____ uma condição subumana. Seu único horizonte passa ___ ser ___ 

luta feroz pela sobrevivência. No lixão do Valparaíso, ___ poucos quilômetros de Brasília, ___ 

gente disputando os restos com os animais. 

Marque a opção que preenche corretamente as lacunas do texto acima. 

a) à – a – a – há – há       

b) a – à – à – há – a 

c) a – a – a – a – há 

d) à – a – a – à – há 

e) a – à – à – há – à   

 
331. (PMT-CESPE - 2008) “A despeito da desaceleração econômica nas nações ricas, as cotações das 

commodities  agrícolas,  minerais  e  energéticas  persistem  em  ascensão.”    
(  )A  expressão  “A  despeito  da”   (l.1)  pode,  sem  prejuízo  para  a  correção  gramatical  e  as  informações  originais  do 
período, ser substituída por qualquer uma das seguintes: Apesar da, Embora haja, Não obstante a.  

332.  (CESPE – MRE – 2008)“Ele aponta para o fim de uma singular experiência revolucionária no hemisfério, 
que, não obstante o que aparece como sobrevida melancólica nas condições de hoje, ao nascer 
incendiou  romanticamente  a  imaginação  de  muitos  de  nós  e  nos  mobilizou.”   

(   ) O  termo   “não  obstante  o”  pode,  sem  prejuízo  para  a  correção  gramatical  e  para  as   informações  originais  do  
período, ser substituído por apesar do ou a despeito do. 
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333. (FGV –FNDE-2007-N. Médio) Assinale a alternativa em que o termo indicado não poderia 
substituir embora no   trecho   “embora surgisse como uma ferramenta de libertação do ser humano”   (L.45-46) sob 
pena de alteração de sentido. 
(A) não obstante 
(B) ainda que 
(C) porquanto 
(D) conquanto 
(E) mesmo que 
 

334.(CESPE – STJ – 2008 – Analista)” Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e 
se exerce em uma sociedade, como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula em 
seus diferentes modos de operar, então é fundamental uma análise do discurso que nos permita rastreá-lo. “ 
(  ) A vírgula  logo  depois  de  “operar”   indica que a relação entre as ideias expressas no período iniciado  por  “então é 
fundamental”      e  as   ideias  expressas  no  período  anterior   seria  mantida  se  a  palavra   “então”   fosse  substituída  por  
posto que. 
 
335. (IADES) (  ) Respeitam-se  as   relações  de  coerência  e  de  coesão   textuais  se  o   conectivo   “mas   também”   for  
substituído  por  “no  entanto”. 
 
336. (CESPE – Revisor CLDF- 2006) “O  Estado  democrático  estabelece  o  direito,  a  fim  de  que  o  limite  da  liberdade  
de  cada  um  seja  a  liberdade  dos  outros.” 
(    )  A  expressão  “a  fim  de  que”  pode  sem  prejuízo  para  a  correção  gramatical e para o sentido original do período 
ser substituída por qualquer uma das seguintes: para que, com o objetivo de que, conquanto que. 

 

337.(IADES) “ É preciso tomar uma decisão e reconhecer que o crescimento econômico consome os 
recursos e produz resíduos que degradam o ecossistema” 

(  ) Nas relações coesivas do texto, o pronome “que” retoma as expressões recursos e resíduos. 
 

338. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo destacado da seguinte oração:  
                                                                 O goleiro foi expulso pelo juiz.  
a) adjunto adverbial   b) adjunto adnominal   c) agente da passiva d) objeto indireto   e) sujeito 
 

339. Leia. 

 
 

Na  oração  “Ele  está  no trono.”  O  termo  destacado é: 
a) Aposto   b) sujeito   c)adjunto adnominal  d) adjunto adverbial  e) predicativo do sujeito 

 
340.(CESPE -TCU-2007) “A cada ano, suas águas recebem: 9 milhões de toneladas de resíduos industriais e domésticos não 
tratados, 60% produzidos por França, Itália e Espanha; 15 milhões de toneladas de detritos produzidos por 200 milhões de 
turistas que visitam suas praias; 600.000 toneladas de petróleo derramadas por navios durante o movimento de carga e 
descarga e 30.000 toneladas perdidas em acidentes; redes de pesca e embalagens plásticas, responsáveis pela morte de 
50.000  focas  que  confundem  esses  objetos  com  alimentos.”   
(  ) A substituição dos sinais de ponto-e-vírgula por vírgula preservaria a correção gramatical e a clareza do texto, mesmo que 
esse fizesse parte de um documento oficial. 
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GABARITO 

1. F 
2. F 
3. F 
4. F 
5. F 
6. F 
7. F 
8. F 
9. V 
10. F 
11. V 
12. F 
13. F 
14. F 
15. F 
16. F 
17. F 
18. F 
19. F 
20. V 
21. e 
22. F 
23. F 
24. F 
25. F 
26. F 
27. F 
28. F 
29. V 
30. F 
31. F 
32. F 
33. F 
34. F 
35. F 
36. b 
37. F 
38. V 
39. F 
40. F 
41. V 
42. V 
43. a 
44. F 
45. V 
46. e 
47. V 
48. F 
49. F 
50. V 
51. V 
52. d 
53. b 
54. e 
55. a 
56. a 
57. d 
58. b 

59. e 
60. d 
61. F 
62. F 
63. F 
64. V 
65. e 
66. a 
67. V 
68. V 
69. e 
70. F 
71. F 
72. V 
73. F 
74. F 
75. a 
76. a 
77. V 
78. b 
79. d 
80. F 
81. F 
82. d 
83. a 
84. V 
85. c 
86. b 
87. a 
88. e 
89. d 
90. d 
91. F 
92. V 
93. a 
94. c 
95. c 
96. F 
97. V 
98. F 
99. F 
100. F 
101. F 
102. F 
103. V 
104. V 
105. V 
106. F 
107. F 
108. F 
109. V 
110. V 
111. F 
112. F 
113. F 
114. V 
115. V 
116. F 
117. V 

118. V 
119. F 
120. V 
121. F 
122. V 
123. F 
124. F 
125. F 
126. F 
127. F 
128. F 
129. b 
130. a 
131. V 
132. F 
133. V 
134. d 
135. V 
136. F 
137. F 
138. F 
139. F 
140. F 
141. V 
142. V 
143. V 
144. V 
145. d 
146. F 
147. V 
148. c 
149. a 
150. c 
151. e 
152. b 
153. F 
154. d 
155. d 
156. d 
157. b 
158. F 
159. F 
160. Dv 
161. V 
162. V 
163. V 
164. V 
165. V 
166. V 
167. V 
168. b – a 
169. b 
170. a 
171. a – b 
172. a 
173. b 
174. a 
175. a 
176. a 
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177. a 
178. a 
179. b 
180. b 
181. b 
182. b 
183. b 
184. b 
185. b 
186. b 
187. F 
188. F 
189. V 
190. F 
191. c 
192. d 
193. e 
194. e 
195. F 
196. F 
197. V 
198. F 
199. c 
200. b 
201. a 
202. F 
203. b 
204. V 
205. F 
206. V 
207. Sujeito 
208. OD 
209. OI 
210. Agente da 

Passiva 
211. Predicativo 
212. Adj. Adv. 
213. Adj. Adn. 
214. F 
215. V 
216. V 
217. V 
218. V 
219. V 
220. F 
221. F 
222. F 
223. a 
224. F 
225. d 
226. b 
227. d 
228. V 
229. V 
230. V 

231. F 
232. F 
233. b 
234. V 
235. V 
236. c 
237. V 
238. V 
239. Anulada 
240. V 
241. V 
242. c 
243. b 
244. F 
245. F 
246. b 
247. V 
248. a 
249. F 
250. F 
251. F 
252. c 
253. V 
254. F 
255. F 
256. e 
257. V 
258. V 
259. V 
260. V 
261. F 
262. V 
263. c 
264. e 
265. d 
266. F 
267. V 
268. b 
269. c 
270. V 
271. V 
272. V 
273. V 
274. V 
275. V 
276. V 
277. V 
278. V 
279. F 
280. V 
281. b 
282. e 
283. V 
284. F 
285. F 

286. d 
287. c 
288. F 
289. V 
290. F 
291. V 
292. V 
293. e 
294. V 
295. F 
296. V 
297. V 
298. V 
299. F 
300. a 
301. F 
302. d 
303. V 
304. V 
305. V 
306. V 
307. V 
308. V 
309. d 
310. F 
311. F 
312. V 
313. V 
314. V 
315. F 
316. V 
317. F 
318. V 
319. F 
320. F 
321. F 
322. F 
323. b 
324. a 
325. b 
326. d 
327. a 
328. e 
329. e 
330. c 
331. V 
332. V 
333. c 
334. F 
335. F 
336. F 
337. F 
338. c 
339. d 
340. F 

 

 
 


