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Abaixo se encontram pequenas alterações para o livro A Gramática para 

Concursos Públicos, estas modificações serão devidamente inseridas no 

material impresso, quando de uma nova reimpressão 
 

Página 5:  
 

1º parágrafo: A segunda letra é diacrítica (exceto em "sc, sç, xc, xs"), isto é, 
existe apenas... 

 
Página 7:  

 
"Por fim, num encontro vocálico com I e U, o que vier após outro será...", 

leia-se:  
"Por fim, num encontro vocálico com I e U, o que vier antes do outro 

será...". 
 

Página 11: 

 
1ª OBS: Não confunda encontro consonantal com dígrafo vocálico.  

 
Página 39 (comentários relativos às questões 22 e 28): 

 
Comentário da questão 22 deve ser reescrito da seguinte forma: "O 

vocábulo "espécies" é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada 
em ditongo crescente; o vocábulo "difíceis" é acentuado por ser uma palavra 

paroxítona terminada em ditongo decrescente; o vocábulo "históricas" é 
acentuado por ser uma palavra proparoxítona". 

 
Comentário da questão 28 deve ser reescrito da seguinte forma: "O 

vocábulo "substituído" é acentuado pela regra dos hiatos tônicos; as demais 
palavras são acentuadas de acordo com a regra das paroxítonas". 

 

Página 90: 
 

Parágrafo abaixo da OBS: Há um caso facultativo: quando o senão, 
indicando alternativa, incerteza, imprecisão, equivaler a ou/quando não. 

Nestes casos, pode-se interpretar que o verbo... 
 

Página 110: 
 

Questão 3: O gabarito está como I, mas deveria estar II. 
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Questão 16: O gabarito está como ERRADO, mas deveria estar CERTO. 
 

Página 160:  

 
Número 2: O certo não é DETRAN, mas sim Detran. 

 
Página 161:  

 
Último exemplo dentro do "box": Atlético + Coritiba. 

 
Página 194: 

 
Número 2 (8º exemplo): navios-escola(s)  

 
Página 220: 

 
Dentro do "box", logo acima do número 2: "... mesmo se comparando dois 

seres..." 

 
Página 284: 

 
Penúltima OBS: "... "Estou inclinado a ajudá-lo..." 

 
Página 295: 

 
Eliminar do livro a terceira OBS. 

 
Página 351: 

 
Abaixo de "O Particípio", no segundo exemplo, faltou a vírgula após 

"ajudado": "Se me tivesses ajudado, teríamos conseguido". 
 

Página 354: 

 
De baixo para cima, na 8ª linha, logo após o período negritado, colocar a 

seguinte informação entre parênteses: (veja: NCE/UFRJ - ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO - 2010 - QUESTÃO 7 (C)). 

 
Página 357:  

 
3º parágrafo: Antes de qualquer coisa, costuma-se dizer que voz ativa e 

voz passiva... 
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Página 363: 
 

Apagar o sinal de dois-pontos logo acima do número 2. 

 
Página 389: 

 
5º parágrafo de baixo para cima: Para haver harmonia, é preciso que haja... 

 
Página 392: 

 
6º exemplo do número 2: Vós tínheis aconselhado que o homem não 

viesse. 
 

Página 413: 
 

Há um erro de conjugação verbal no futuro do pretérito do indicativo, 3ª 

pessoa do singular do verbo vir (está virias, mas deveria ser viria). 
 

Página 447: 
 

Modificar o gabarito da questão 3: INCORRETO/CORRETO 
 

Página 467: 
 

A palavra "Substituição" deveria estar em azul como os demais subtópicos. 
 

Página 513: 
 

Questão 19: O certo é INCORRETO. 
 

Página 518: 

 
3ª linha: "... ligam partes dependentes entre si..." 

 
Página 532: 

 
5ª linha de baixo para cima: retirar a vírgula! 

 
Página 534:  

 
No 2º exemplo do número 2, o certo é "Se você tem disposição, por que não 

corre a maratona?" 
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Página 607: 
 

Número 5: Eliminar o verbo "pedir" da sequência de verbos. 

 
Página 618: 

 
Questão 10: ERRADO. 

Na página 624: 
 

Em vez de CESPE/UnB - TRE/MT - ANALISTA - 2013 - QUESTÃO 1, 
colocar CESPE/UnB - TRE/MS - ANALISTA - 2013 - QUESTÃO 1. 

 
Página 625: 

 
Colocar a seguinte informação ao fim do 6º parágrafo: Veja: CETRO - ANVISA - 
ANALISTA ADMINISTRATIVO - 2013 - QUESTÃO 7 
 

Página 637 (6º exemplo de cima para baixo): 

 
- O senhor Arnaldo, um grande mestre do jiu-jítsu (professor com faixa 

preta e vermelha), treinou com a família Gracie. (aposto do aposto) 
 

Página 730: 
 

Segunda linha de baixo para cima dentro do "Cuidado!!!": "... oração e o 
verbo seguido de sujeito:..." 

 
Página 734:  

 

Segunda linha no número 2, dentro de "Cuidado!!!": "... pode ser separado 
por vírgula..." 

 
Página 772: 

 
Número 10 (retirar "do singular"): O verbo fica sempre na 3ª pessoa. 

 
Página 818: 

 
1ª OBS (4ª linha): "... podem ser classificados..."  

 
Página 827: 

 
"Cuidado!!!" (número 1):  
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3ª linha: "... registram este último caso também como VTD..."   

 

Acrescentar a seguinte informação na última linha:  
 

"A ESAF só aceita visar (= almejar) como VTI (veja: TCU - 2006 - QUESTÃO 
7). No entanto, se seguido de infinitivo, tal banca considera que a 

preposição pode vir omissa". 
 

Página 854: 
 

Penúltima frase: colocar os dois "as" em azul, conforme o padrão das outras 
frases. 

 
Página 857: 

 
Eliminar do livro a penúltima linha escrita da página!!! 

 

Página 894: 
 

Primeiros parênteses abaixo de "Eufemismo": (relativo à morte) 
 

Página 909: 
 

Onde se lê "Qual são os objetivos...", leia-se "Quais são os objetivos...". 
 

Página 973: 
 

Número 5: INCORRETA 
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Abaixo se encontram pequenas alterações para o livro A Gramática para 

Concursos Públicos, estas modificações serão devidamente inseridas no 

material impresso, quando de uma nova reimpressão 
 

 
Página 5:  

 
1º parágrafo: A segunda letra é diacrítica (exceto em "sc, sç, xc, xs"), isto é, 

existe apenas... 
 

 
Página 7:  

 
"Por fim, num encontro vocálico com I e U, o que vier após outro será...", 

leia-se:  
"Por fim, num encontro vocálico com I e U, o que vier antes do outro 

será...". 

 
 

Página 11: 
 

1ª OBS: Não confunda encontro consonantal com dígrafo vocálico. 
 

No segundo “box” da página está escrito: 
“Cuidado: quart-zo, me-tem-psi-co-se.“ 

Acrescentar ao final: Alguns dicionários separam assim; quart-zo, me-temp-
si-co-se 

 
 

Página 39 (comentários relativos às questões 22 e 28): 
 

Comentário da questão 22 deve ser reescrito da seguinte forma: "O 

vocábulo "espécies" é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada 
em ditongo crescente; o vocábulo "difíceis" é acentuado por ser uma palavra 

paroxítona terminada em ditongo decrescente; o vocábulo "históricas" é 
acentuado por ser uma palavra proparoxítona". 

 
Comentário da questão 28 deve ser reescrito da seguinte forma: "O 

vocábulo "substituído" é acentuado pela regra dos hiatos tônicos; as demais 
palavras são acentuadas de acordo com a regra das paroxítonas". 

 
 



 A Gramática para Concursos Públicos 

   Fernando Pestana 

  Série Provas e Concursos 

 

Página 624: 
 

Em vez de CESPE/UnB - TRE/MT - ANALISTA - 2013 - QUESTÃO 1, 
colocar CESPE/UnB - TRE/MS - ANALISTA - 2013 - QUESTÃO 1. 

 
 

Página 625: 
 

Colocar a seguinte informação ao fim do 6º parágrafo: Veja: CETRO - ANVISA - 
ANALISTA ADMINISTRATIVO - 2013 - QUESTÃO 7 
 
 

Página 637 (6º exemplo de cima para baixo): 
 

- O senhor Arnaldo, um grande mestre do jiu-jítsu (professor com faixa 
preta e vermelha), treinou com a família Gracie. (aposto do aposto) 

 
 

Página 730: 
 

Segunda linha de baixo para cima dentro do "Cuidado!!!": "... oração e o 
verbo seguido de sujeito:..." 

 
 

Página 734:  

 
Segunda linha no número 2, dentro de "Cuidado!!!": "... pode ser separado 

por vírgula..." 
 

 
Página 767: 

No item 2 na frase: “Se houver dois substantivos antes do pronome relativo, 
pode o pronome concordar com um dos dois, desde que o sentido da frase 

esteja claro.” 
 

No lugar de pronome deveria ser verbo 
 

 
Página 772: 

 

Número 10 (retirar "do singular"): O verbo fica sempre na 3ª pessoa. 
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Página 78  
 

Dentro do primeiro "box", as palavras "remissão" e "remição" não são 

parônimas, mas sim homônimas homófonas, logo devem ser transferidas 
para o quadro de homônimas homófonas, na página 75. 

 
 

 
Página 90: 

 
Parágrafo abaixo da OBS: Há um caso facultativo: quando o senão, 

indicando alternativa, incerteza, imprecisão, equivaler a ou/quando não. 
Nestes casos, pode-se interpretar que o verbo... 

 
 

Página 110: 
 

Questão 3: O gabarito está como I, mas deveria estar II. 

 
Questão 16: O gabarito está como ERRADO, mas deveria estar CERTO. 

 
 

Página 160:  
 

Número 2: O certo não é DETRAN, mas sim Detran. 
 

 
Página 161:  

 
Último exemplo dentro do "box": Atlético + Coritiba. 

 
 

Página 194: 

 
Número 2 (8º exemplo): navios-escola(s)  

 
 

Página 220: 
 

Dentro do "box", logo acima do número 2: "... mesmo se comparando dois 
seres..." 
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Página 284: 
 

Penúltima OBS: "... "Estou inclinado a ajudá-lo..." 

 
 

Página 290: 
 

A frase: “Ela maltrata até eu”. Deveria ser: “Ela maltrata até eu.” 
 

 
Página 295: 

 
Eliminar do livro a terceira OBS. 

 
 

Página 351: 
 

Abaixo de "O Particípio", no segundo exemplo, faltou a vírgula após 

"ajudado": "Se me tivesses ajudado, teríamos conseguido". 
 

 
Página 354: 

 
De baixo para cima, na 8ª linha, logo após o período negritado, colocar a 

seguinte informação entre parênteses: (veja: NCE/UFRJ - ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO - 2010 - QUESTÃO 7 (C)). 

 
 

Página 357:  
 

3º parágrafo: Antes de qualquer coisa, costuma-se dizer que voz ativa e 
voz passiva... 

 

 
Página 363: 

 
Apagar o sinal de dois-pontos logo acima do número 2. 

 
 

Página 389: 
 

5º parágrafo de baixo para cima: Para haver harmonia, é preciso que haja... 
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Página 392: 
 

6º exemplo do número 2: Vós tínheis aconselhado que o homem não 

viesse. 
 

 
Página 413: 
 

Há um erro de conjugação verbal no futuro do pretérito do indicativo, 3ª 

pessoa do singular do verbo vir (está virias, mas deveria ser viria). 
 

 
Página 447: 

 
Modificar o gabarito da questão 3: INCORRETO/CORRETO 

 

 
Página 467: 

 
A palavra "Substituição" deveria estar em azul como os demais subtópicos. 

 
 

Página 468: 
 

Falta uma vírgula na frase “Até tu, Brutus?”. 
 

 
Página 469: 

 
Na antepenúltima linha não há vírgula após a palavra “texto”. 

 

 
Página 513: 

 
Questão 19: O certo é INCORRETO. 

 
 

Página 518: 
 

3ª linha: "... ligam partes dependentes entre si..." 
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Página 528: 
 

3ª linha: "... ligam partes dependentes entre si..." 

 
 

Página 528: 
 

Na frase: “No emprego de ‘sendo que’ não temos erro de língua, nem 
tampouco, uma”. Não há necessidade do uso de nem antes do tampouco 

 
 

Página 532: 
 

5ª linha de baixo para cima: retirar a vírgula! 
 

 
Página 533: 

 

Na frase: “Salvo se meu livro não for publicado por uma grande editora, 
publicá-lo-ei independentemente.” 

 
Retirar a palavra “não” 

 
 

Página 534:  
 

No 2º exemplo do número 2, o certo é "Se você tem disposição, por que não 
corre a maratona?" 

 
 

Página 607: 
 

Número 5: Eliminar o verbo "pedir" da sequência de verbos. 

 
 

Página 618: 
 

Questão 10: ERRADO. 
 

 
 

 
 



 A Gramática para Concursos Públicos 

   Fernando Pestana 

  Série Provas e Concursos 

 

Página 818: 
 

1ª OBS (4ª linha): "... podem ser classificados..."  

 
 

Página 827: 
 

"Cuidado!!!" (número 1):  
 

3ª linha: "... registram este último caso também como VTD..."   
 

Acrescentar a seguinte informação na última linha:  
 

"A ESAF só aceita visar (= almejar) como VTI (veja: TCU - 2006 - QUESTÃO 
7). No entanto, se seguido de infinitivo, tal banca considera que a 

preposição pode vir omissa". 
 

 

Página 853: 
 

Tópico 5 (Paralelismo), correção do texto: 
 

5) Paralelismo 
 

Ocorre paralelismo quando duas ou mais estruturas apresentam semelhança 
em sua construção. Em outras palavras, se o primeiro termo de uma 

enumeração ou comparação vier determinado, o segundo e os demais 
também deverão vir determinados. Entenda: 

 
- Não tenho dúvidas de que é preferível virtude a desonestidade. 

- Não tenho dúvidas de que é preferível a virtude à desonestidade. 
 

Quando dois ou mais elementos estão coordenados e o primeiro está 

introduzido por preposição, há apenas quatro possibilidades corretas de 
construção: 

 
- Todo brasileiro tem direito a saúde, educação e segurança. (preposição) 

- Todo brasileiro tem direito a saúde, a educação e a segurança. (preposição 
nos três casos) 

- Todo brasileiro tem direito à saúde, a educação e a segurança. (preposição 
+ artigo, artigo, artigo) 

- Todo brasileiro tem direito à saúde, à educação e à segurança. (preposição 
+ artigo nos três casos) 
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Página 854: 

 
Penúltima frase: colocar os dois "as" em azul, conforme o padrão das outras 

frases. 
 

 
Página 857: 

 
Eliminar do livro a penúltima linha escrita da página!!! 

 
 

Página 894: 
 

Primeiros parênteses abaixo de "Eufemismo": (relativo à morte) 
 

 

Página 909: 
 

Onde se lê "Qual são os objetivos...", leia-se "Quais são os objetivos...". 
 

 
Página 973: 

 
Número 5: INCORRETA 

 
 

Página 1000: 
 

Questão 10: O gabarito correto é B 
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Material Complementar: 
 
Capítulo 8: 

Questão 16 – E. A palavra lógica é um substantivo, pois vem determinada 
pelo adjetivo “aborrecida”, por isso o gabarito é a letra E. Nas demais 

opções, temos verdadeiros adjetivos (generosas, inverossímil e criativa) e 
um pronome adjetivo, ou seja, um pronome que acompanha um substantivo 

(Meus) 
 

 

Capítulo 27: 
Questão 20 – Gabarito: Incorreta 

Questão 25 – Gabarito: Incorreta 
 

 
Capítulo 31: 

Questão 9 – Gabarito: I e II - Incorretos 
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