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Material Complementar

Capítulo 1

Gabarito

1 – A. A palavra transoceânico apresenta o prefixo trans – seguido de vogal. Segundo 
a regra, separamos a última consoante do prefixo que se une à vogal seguinte. Logo, 
a separação correta é tran-so-ce-â-ni-co. Lembre-se disto: toda sílaba apresenta apenas 
uma vogal.

2 – D. A única palavra que apresenta a letra X com som de Z, como em exame, é 
exequível. Esta palavra, de acordo com a nova ortografia, perdeu o trema. 

3 – B. Partindo do princípio de que toda sílaba tem uma vogal, o falante intuitiva-
mente consegue separar as sílabas de uma palavra desde que ela seja pronunciada 
pausadamente. No entanto, há algumas regras para a separação adequada. Na palavra 
expressão, o dígrafo SS se separa. Na palavra língua, o ditongo UA não se separa. Por 
fim, na palavra fora, há duas sílabas, pois há duas vogais.

4 – A. A única palavra que é paroxítona, mas não apresenta o mesmo número de 
sílabas é gratuito (trissílaba). As demais são polissílabas. Esta questão é aparentemente 
fácil, mas a brincadeira está em suscitar dúvida no candidato a respeito da pronúncia 
adequada, ou seja, é GRA-TUI-TO ou GRA-TU-I-TO? Se fosse a segunda opção, não 
haveria resposta, mas a pronúncia adequada, sem silabada (deslocamento da sílaba 
tônica), é GRA-TUI-TO, como IN-TUI-TO, FOR-TUI-TO etc. Cuidado com a palavra 
silencio (verbo), que é diferente de silêncio (substantivo). Esta é considerada comu-
mente como trissílaba (si-lên-cio), mas aquela é polissílaba (si-len-ci-o).

5 – B. Olha aí! Eu não avisei? Cuidado! Na palavra cinquentão, o “homem da banca” 
diz que há dois encontros consonantais, tentando lhe dar uma pernada! A pegadinha 
é fazer você errar por pensar que há encontro consonantal em ciNQueNTão. Não 
obstante, conforme eu já havia alertado, não confunda encontro consonantal com 
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dígrafo vocálico. Este N não é uma consoante, mas sim uma marca de nasalização 
(como um ~) que nasaliza a vogal anterior, formando um dígrafo vocálico. 

6 – A. Quase você marcou a letra D, não foi? O problema é que a palavra pretenCioso 
não existe! O que existe é pretenSioso, que vem de pretenSão. Bem, a opção A (seriís-
simo) é a correta. De fato, a antepenúltima sílaba é tônica (palavra proparoxítona), 
apresenta um hiato (se-rI-Ís-si-mo) e um dígrafo (seriíSSimo).

7 – C. Há dígrafos consonantais e vocálicos. Ambos são constituídos de duas letras 
que representam apenas um fonema. Logo, isso ocorre em baiRRo e maraviLHosa 
(dígrafos consonantais).

8 – B. Há dígrafos consonantais em naSCer e eXCeto.

9 – C. A palavra RorAIma é trissílaba e apresenta um ditongo decrescente (V+SV), 
logo a separação correta dela é Ro-rai-ma.

10 – A. Em desperdício e desperdiçamos, tanto a letra C como Ç têm som de SS. No en-
tanto, em júbilo e gargalo, a letra J e G não têm o mesmo som; a letra G só tem som de 
J quando seguida de E ou I. Em produção e doses, o Ç tem som distinto de S, que neste 
caso tem som de Z. Em reservamos e burocracia, o primeiro R tem som de RR, o segundo 
R não. Em excessos e xampu, o dígrafo XC tem som de SS e o X tem som de CH.

11 – B. O encontro consonantal CÇ é separável, portanto a separação de convicção está 
correta. A separação de abstrato está errada, pois quando há um grupo de consoantes 
no meio da palavra, separamos entre a última e a penúltima; isso só não ocorre nesta 
palavra, pois o encontro TR é perfeito, portanto inseparável; daí que separamos en-
tre a antepenúltima e a penúltima consoante: abs-tra-to. Em transparência, o prefixo 
seguido de consoante não é separável: trans-pa-rên-cia (separação comum, como 
paroxítona) ou trans-pa-rên-ci-a (separação rara, como proparoxítona). Por fim, em 
nascimento, a separação está correta, pois separa-se o dígrafo SC.

12 – INCORRETA. A palavra adjacentes se separa assim: ad-ja-cen-tes. Isso ocorre porque 
o prefixo AD, seguido de consoante, não se separa, como em ad-je-ti-vo. 

13 – C. Em abri, há encontro de consoantes (BR). Em olhos, há dígrafo consonantal 
(LH). Em quantidade, há ditongo crescente (SV+V). Em deparei, há ditongo decres-
cente (V+SV). Em entreabri, há hiato (V—V).

14 – D. Em meus, há ditongo decrescente (V+SV). Em piavam, há hiato (V—V). Em 
pai, há ditongo decrescente (V+SV).
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15 – ERRADO. O som do X em encaixar, engraxar e luxo equivale a CH, mas em asfixia 
o X tem som de KS.

16 – CERTO. Em testosterona, o encontro consonantal é imperfeito, por isso se sepa-
ra. Em neurologista, o ditongo não se separa, e o encontro consonantal imperfeito se 
separa. Em pudéssemos, o dígrafo consonantal (SS) se separa. Em saberíamos, as vogais 
que formam o hiato obviamente se separam.

17 – C. A palavra Rosinha tem três vogais, logo tem três sílabas: Ro-si-nha. Lembre-se 
de que o dígrafo NH é inseparável.

18 – C. Há 6 letras e 4 fonemas em guerra, pois há dois dígrafos (duas letras = um 
fonema): GU e RR.

19 – D. Olha aí o “homem da banca” querendo enganar o desavisado (que não é 
você, espero!). Na palavra discussões, o SC não é um dígrafo consonantal, pois tanto 
S como C são pronunciados. É diferente de miSCigenação, dígrafo de fato. Note que 
em discussões o S tem som de S e o C tem som de K. Cuidado, hein!

20 – D. Em Senhor, há um dígrafo consonantal: NH. Simples assim.

21 – C. Em Paraíso, há um hiato: A-Í. Dava para errar?

22 – B. Palavras proparoxítonas são aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba 
tônica: PÚblicas, pedaGÓgico, FÍsica.

23 – A. Há apenas um encontro vocálico na palavra Relatórios, um ditongo crescente 
oral. Caso você tenha visto um hiato na palavra, não há problema, pois muitos gra-
máticos entendem que se pode interpretar palavras desse tipo como proparoxítonas 
eventuais ou acidentais, terminando em hiato: Re-la-tó-ri-os. No entanto, a análise 
comum é encarar tais palavras como paroxítonas terminadas em ditongo: Re-la-tó-rios.

24 – C. Na palavra barriga, as letras RR constituem um dígrafo, ou seja, duas letras 
escritas em sequência, representando um único som (fonema).

25 – A. Um ditongo oral crescente é a união de uma semivogal (SV) seguida de uma 
vogal (V) na mesma sílaba, sem o sinal gráfico til (~) ou qualquer outra marca de 
nasalização (m ou n). Por isso, a palavra água corresponde à informação anterior, 
uma vez que UA é um encontro vocálico que apresenta uma SV + V na mesma sílaba 
(á-gua). Foi?
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26 – E. Separam-se os encontros consonantais imperfeitos, principalmente no meio 
das palavras, por isso plástico deve ser separado silabicamente assim: plás-ti-co. Já 
contribuir é separado pela regra de separação dos hiatos (vogal separada de vogal): 
con-tri-bu-ir. A palavra avaliar segue a mesma regra de contribuir, daí o erro em sua 
separação.

27 – B. Na palavra horrores, as letras RR constituem um dígrafo, ou seja, duas letras 
escritas em sequência, representando um único som (fonema).

28 – E. A palavra trás apresenta o encontro de duas consoantes (tr); pequeno, um 
dígrafo (qu); mulherzinha, dois dígrafos (lh e nh). Tranquilo, não?

29 – D. A palavra consuMISmo é tão paroxítona quanto TÊnis, pois ambas apresentam 
a penúltima sílaba tônica.

30 – E. A palavra Saúde é trissílaba, pois apresenta três vogais: SA-Ú-DE.

31 – B. Em enigma, há um encontro consonantal imperfeito, por isso separável (e-nig-
-ma). Em prorrogar, há um dígrafo consonantal separável (RR): pror-ro-gar. Em canário, 
há um ditongo crescente (inseparável, é claro, a não ser que se queira interpretar 
a palavra como uma proparoxítona terminada em hiato; isso não é o comum, en-
tretanto): ca-ná-rio. Em incontestável, separa-se o encontro consonantal imperfeito: 
in-con-tes-tá-vel. Em europeia (sem acento de acordo com a nova reforma ortográfica), 
separa-se o ditongo do falso hiato: eu-ro-pei-a (nesta palavra não há um tritongo, 
pois este é formado por SV+V+SV, o que não é o caso de europeia, que termina em 
V+SV+V). Em iguais, sim, há tritongo: i-guais.

32 – Primeira afirmação: CORRETA. Há no primeiro balãozinho hiato (especi-al) 
e encontro consonantal (especial). Segunda afirmação: INCORRETA. Em colégio e 
obrigatório, há ditongos crescentes orais (SV+V), e não decrescentes orais (V+SV).

33 – B. Todas as letras são contadas como fonemas, exceto o “n”, que nasaliza o 
encontro vocálico anterior (= uã).

34 – B. Possui dígrafo (SS) e hiato (O-A). É uma paroxítona, pois a penúltima sílaba 
é tônica. É trissílaba, pois apresenta três vogais (pes-so-a).

35 – D. O encontro vocálico “ua”, em “quatro”, é ditongo oral crescente, pois apre-
senta SV + V.
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Capítulo 2

Gabarito

1 – D. Adaptei esta questão de 2005 para que você conheça um pouco mais sobre uso 
do hífen consoante a nova reforma ortográfica, beleza? Vamos lá! Em extraoficial, o 
prefixo terminado em vogal (extra) diante de vogal diferente (oficial) se une sem 
hífen. Em antessala, contrassenso, ultrarrealismo e contrarregra, o prefixo terminado em 
vogal (ante, contra, ultra e contra) se une a uma palavra iniciada por R ou S (sala, 
senso, realismo, regra), de modo que o R e o S se duplicam. Levando em conta 
tudo isso, as palavras extraoficial, antessala, contrassenso, ultrarrealismo, contrarregra se 
encontram corretamente grafadas.

2 – E. Bastante interessante esta questão, pois são trabalhados os conhecimentos de 
concordância do sujeito composto deslocado e acentuação gráfica do verbo vir, o 
qual, na 3ª pessoa do plural, recebe acento circunflexo (o mesmo ocorre com o verbo 
ter). A regra de concordância do sujeito composto diz o seguinte: quando o sujeito 
composto vier posposto ao verbo, este pode concordar com o núcleo mais próximo 
do sujeito. Sendo assim, se retirássemos o acento circunflexo da forma “vêm” (na 3ª 
pessoa do plural, usa-se tal acento), não haveria erro, pois o verbo poderia ficar no 
singular concordando com o núcleo mais próximo (compreensão).

3 – CERTO. Todas as palavras recebem acento gráfico obrigatório por serem pro-
paroxítonas.

4 – CERTO. As formas verbais pode (presente do indicativo) e pôde (pretérito perfeito 
do indicativo) se opõem pelo uso do acento circunflexo diferencial. Isso não mudou 
na nova reforma ortográfica. 

5 – INCORRETA. É preciso haver esta correção ortográfica: “Nenhuma distância dilui 
o afeto, pelo contrário: o reconhecimento da amada longeva avizinha-a (de vizinho, 
vizinhança) de nós, fá-la mais próxima que nunca.” Como o capítulo trata de Acentua-
ção Gráfica, vamos a ela: o fá (de fá-la) é acentuado por se tratar de monossílaba tônica 
terminada em -a. Lembra-se de que devemos ignorar o pronome oblíquo átono (-la)?

6 – B. O Novo Acordo Ortográfico (assinado em 2009) retirou o acento agudo dos 
ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas: espermatozoide, epopeia, apoio (não 
confunda com apoio,— substantivo), colmeia (existe a forma variante “colmeia” (com 
timbre fechado e sem acento), joia e assembleia. Vale lembrar, por exemplo, que as 
palavras “destróier e Méier” permanecem acentuadas por se enquadrarem na regra das 
paroxítonas terminadas em -r. Ainda: o acento agudo permanece nos ditongos abertos 
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das palavras oxítonas e monossílabas (mói, céu, constrói, troféu). Segundo as novas 
regras ortográficas, não se usa mais o acento circunflexo nos vocábulos terminados 
em -oo e -eem (abençoo, enjoo, eles veem, eles entreveem). Por fim, a nova reforma 
retirou o trema das palavras que apresentam os grupos -gue, -gui, -que, -qui, com U 
pronunciado (linguiça, tranquilo, aguentar, linguística, bilíngue) — entretanto, ele 
permanece em nomes de origem estrangeira (e derivados): Hübner, hübneriano, 
Müller, mülleriano. Nos acentos diferenciais, houve certas mudanças: polo não tem 
mais acento. Na regra dos hiatos I e U após ditongo decrescente (vogal + semivogal), 
em que eram acentuados com acento agudo, houve mudança: feiúra > feiura (forma 
atual). Por essas razões, ficamos com “epopeia – voo – tranquilo – constrói”.

7 – ERRADO. O verbo ter deveria ficar com acento circunflexo (têm), uma vez que está 
na 3ª pessoa do plural. Lembrou-se da regra dos verbos vir e ter na 3ª pessoa do plural? 
Basta ver o núcleo do sujeito: “Todas as línguas indígenas em terras brasileiras”. Logo, 
o trecho deveria ser reescrito para se adequar à norma culta escrita: “Todas as línguas 
indígenas em terras brasileiras têm menos de 40 mil falantes...”. Tranquilinha, não?

8 – INCORRETA. O verbo derivado de ter (obter) está acentuado por ser oxítona 
terminada em -em; até aí nada de mais. Porém, meu nobre, lembra-se das regras de 
“vir” e “ter”? Na 3ª pessoa do plural, vir, ter e seus derivados recebem acento circunfle-
xo, logo, deveria ser obtêm, concordando com o sujeito “os consumidores”. Cuidado! 

9 – INCORRETA. A forma verbal com o pronome oblíquo “exclui-lo” deveria ter 
sido acentuada, pois a vogal i forma um hiato com a vogal u, logo... regra do hiato, 
meu nobre. Assim deveria estar: ex-clu-Í-lo. 

10 – Ambas INCORRETAS. Na primeira frase, o verbo deveria ser constrói-se (regra 
dos ditongos abertos éi, éu, ói). Na segunda frase, a palavra patrimônio deveria ter 
acento, pois é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Moleza. 

11 – Ambas INCORRETAS. Na primeira frase, “O espaço era exiguo (escreve-se exí-
guo por se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo crescente), à exceção da 
cozinha, mas nada impedia que os vizinhos tentassem grangear (granjear, pois vem 
de granja) a simpatia do padre inflingindo-lhe (infligindo, pois vem de infligir) pratos 
que excitavam sua gula”. Na segunda frase, o certo é ojeriza, e em ferí-lo há um erro 
de acentuação, pois somente as oxítonas terminadas em -a(s), -e(s), -o(s), -em(ens) 
recebem acento; por isso, deveria ser tão somente feri-lo. 

12 – Ambas INCORRETAS. Na primeira frase, deveria haver esta correção ortográ-
fica: “É o caso de se por (pôr; o verbo ainda leva acento diferencial) em discussão se 
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ele realmente crê na veracidade dos dados”. Na segunda frase, deveria haver estas 
correções ortográficas: “Enquanto construimos (constru-í-mos; regra do hiato) esta 
ala, eles constroem a reservada aos aparelhos de rejuvenecimento (rejuvenescimento; 
vem de rejuvenescer)”.

13 – A. Na letra A, as palavras são obrigatoriamente acentuadas por serem paroxíto-
nas terminadas em ditongo crescente. Na letra B, as duas primeiras palavras (elétrica 
e hidráulica) são proparoxítonas (e todas as proparoxítonas são acentuadas); já a 
última (responsáveis) é paroxítona terminada em ditongo decrescente. Na letra C, as 
duas primeiras (sérios e potência) são acentuadas por serem paroxítonas terminadas 
em ditongo crescente; já a última (após) é oxítona terminada em -o(s). Na letra D, a 
primeira (Goiás) é acentuada por ser oxítona terminada em -a(s), a segunda (já) é 
acentuada por ser monossílaba tônica terminada em -a, a terceira (vários) é acentuada 
por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Na letra E, as duas primeiras 
palavras (solidária e área) são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente; a última (após) é acentuada por ser oxítona terminada em -o(s).

14 – E. Na letra A, o vocábulo que é tônico em fim de frase (assim como o quê da ex-
pressão por quê), portanto deveria ser acentuado (quê), afinal, monossílabos tônicos 
terminados em -a(s), -e(s), -o(s) são acentuados. A frase deveria estar escrita assim: “Ele 
se esqueceu de quê?”. Na letra B, ruím está escrito erradamente, pois é uma palavra 
oxítona, ou seja, apresenta a última sílaba tônica. E, segundo a regra das oxítonas, 
só são acentuadas as que terminam em -a(s), -e(s), -o(s), -em(ens). Ainda: caso você 
pensasse na regra dos hiatos, ou seja, aquela regra que diz que o i e o u, seguidos 
ou não de s na mesma sílaba, são acentuados quando formam hiatos, a palavra ruím 
estaria mesmo assim errada, pois o i é seguido de letra diferente de s (ru-im), logo 
não cabe o acento agudo de jeito nenhum. Em distribui-lo, a regra do hiato tinha 
de ser levada em conta; note a separação silábica: dis-tri-bu-Í-lo. Na letra C, a palavra 
devessemos deveria receber acento, pois é uma proparoxítona (antepenúltima sílaba 
tônica). Todas as proparoxítonas são acentuadas! Na letra D, a regra do hiato foi 
mal aplicada, pois juiz não leva acento, uma vez que após o i se segue a letra z, e não 
s. Portanto, juiz nunca é acentuado! Na letra E, a expressão “por que” não é acen-
tuada, pois equivale a “por que razão/motivo”. Só seria acentuada se fosse antes de 
pontuação ou em fim de frase: Você vai? Por quê? Não queira saber por quê.

15 – E. Na letra A, o verbo ter está na 3ª pessoa do plural, por isso recebe acento cir-
cunflexo. Na letra B, a regra do hiato se aplica: ru-Í-nas. Na letra C, o verbo derivado 
de vir, provir, recebe acento agudo devido à regra das oxítonas terminadas em -em 
(provém). Se estivesse no plural, seria provêm. Na letra D, a regra dos ditongos abertos 
se aplica: lençóis. Só não se usa mais esse acento em palavras paroxítonas (exceto em 
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Méier e destróier, que seguem a regra das paroxítonas terminadas em -r). Na letra E, 
paroxítona terminada em -ens não é acentuada! Por isso o certo é itens, sem acento.

16 – D. Usa-se vê, pois o verbo está na 3ª pessoa do singular, concordando com o 
núcleo do sujeito “chefe”. Se o núcleo do sujeito estivesse no plural, aí escreveríamos 
(de acordo com a nova ortografia) como está na letra B: veem (sem acento agora!). 
Olha aí mais uma questãozinha de nova ortografia!

17 – CERTO. As palavras têxtil (têx-til) e pênsil (pên-sil) são paroxítonas terminadas em 
-l, por isso o acento é obrigatório. Se forem ao plural, continuarão sendo acentua-
das obrigatoriamente, pois serão terminadas em ditongo, seguido de desinência de 
plural -s: têx-teis e pên-seis. Talvez esta questão gerasse certa dificuldade envolvendo 
a forma plural de pênsil. Mas saiba que os substantivos oxítonos terminados em -il 
recebem um -s no lugar do -l; os substantivos paroxítonos terminados em -il rece-
bem a terminação -eis no lugar de -il. Ou seja, barril > barris; fóssil > fósseis. Safo? As 
palavras obsolescência (ob-so-les-cên-cia) e ciência (ci-ên-cia) são paroxítonas terminadas 
em ditongo crescente. Logo, são obrigatoriamente acentuadas. Tanto em déspotas 
(dés-po-tas) como em déspota, o acento é obrigatório, pois a palavra é proparoxítona 
(antepenúltima sílaba tônica); independente de estar ou não no plural, nada muda 
quanto ao uso do acento neste caso.

18 – ERRADO. As palavras não são acentuadas pela mesma regra: ônibus (ô-ni-bus) 
é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas sempre! Já invioláveis é 
paroxítona terminada em ditongo decrescente (in-vi-o-lá-veis). O -s é só uma desi-
nência de plural.

19 – CERTO. Ambas as palavras são proparoxítonas (a-na-lí-ti-ca e te-rí-a-mos), logo 
são obrigatoriamente acentuadas!

20 – ERRADO. O vocábulo países (pa-í-ses) é acentuado pela regra do hiato. Já o vo-
cábulo áreas (á-reas) é acentuado pela regra das paroxítonas terminadas em ditongo. 

21 – CERTO. Ambas as palavras são obrigatoriamente acentuadas por serem pro-
paroxítonas!

22 – ERRADO. Os primeiros vocábulos (es-pé-cies/di-fí-ceis) são acentuados por serem 
paroxítonos terminados em ditongo crescente. Já a palavra históricas é acentuada por 
ser proparoxítona.
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23 – INCORRETA. As palavras ninguém, pé, você não são acentuadas pela mesma 
razão, porque a primeira é oxítona terminada em -em; a segunda é um monossílabo 
tônico terminado em -e; a terceira, uma oxítona terminada em -e. 

24 – INCORRETA. As palavras ponderará, informática e possuía não são acentuadas pela 
mesma razão. A primeira é oxítona terminada em a, e a segunda é proparoxítona 
(todas são acentuadas), e a última é acentuada pela regra dos hiatos (i e u), seguidos 
ou não de s.

25 – D. Esta é uma aula de uso do hífen, segundo a nova ortografia. Em todas as 
afirmações, o hífen deve ser utilizado, exceto em palavras formadas por prefixo ter-
minado em vogal quando o segundo elemento começa por r ou s, como diz a letra 
D. Exemplo: antirrugas, infrassom.

26 – D. As palavras heróico, onomatopéico e platéia tinham acento por apresentarem di-
tongos abertos, mas a nova reforma ortográfica aboliu o acento agudo nos ditongos 
abertos de palavras paroxítonas, logo o certo agora é: heroico, onomatopeico, plateia.

27 – CORRETA. Olha aí a questão fresquinha de paroxítona terminada em ditongo 
crescente, que pode ser uma proparoxítona eventual ou relativa! Ou seja, pa-ci-ên-
-cia (paroxítona terminada em ditongo crescente) ou pa-ci-ên-ci-a (proparoxítona 
eventual ou relativa).

28 – A. A palavra substituído é acentuada pela regra dos hiatos (subs-ti-tu-Í-do), dife-
rentemente das demais, que são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente (polícia, jurisprudência, saqueável).

29 – E. A palavra armazém é acentuada por ser oxítona terminada em -em. A palavra 
órgão é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo decrescente -ão(s). A 
palavra caráter é acentuada por ser paroxítona terminada em -r. Eu não queria co-
mentar, mas meus dedos coçam... sentiu a maldade na palavra magoa. Ela pode ou 
não ser acentuada: mágoa (substantivo) e magoa (verbo). 

30 – INCORRETA. Não se usa mais (segundo a nova ortografia) o acento agudo no 
u tônico das formas (tu) arguis, (ele) argui, (eles) arguem, do presente do indicativo 
do verbo arguir. Nunca se usou, além disso, acento agudo ou trema em argúo. O certo 
é: eu arguo, tu arguis, ele argui, nós arguimos, vós arguis, eles arguem.

31 – INCORRETA. Faltou à frase um acento agudo na forma verbal mantém, oxítona 
terminada em -em. Só de curiosidade: como o verbo manter é derivado do verbo ter, 
no plural a forma seria: mantêm. Ok?
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32 – INCORRETA. O verbo vir está no singular e concorda com o núcleo do sujeito 
“uma” (uma das quais), por isso não pode vir acentuado pelo acento circunflexo. Os 
verbos vir e ter só recebem acento circunflexo se estiverem na 3ª pessoa do plural. 
Deveria ser assim: “... uma das quais... vem merecendo...”.

33 – E. Se o prefixo estiver terminado em vogal seguida de palavra iniciada por s, o 
s duplica. Logo, antissemita é a forma correta!

34 – CERTO. São todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, por isso o 
acento.

35 – ERRADO. A primeira palavra é paroxítona terminada em ditongo decrescente 
nasal e a segunda é proparoxítona, logo não seguem a mesma regra de acentuação.

36 – CERTO. Todas são oxítonas terminadas em a, logo são obrigatoriamente acen-
tuadas: comunicá-las, ensiná-las, comandá-las.

37 – E. Todas as palavras são acentuadas pela regra dos hiatos tônicos (i e u).

38 – A. A pronúncia correta é misTER, oxítona, que significa normalmente incum-
bência ou necessidade. As demais são paroxítonas, como aVAro: filanTROpo, graTUIto, 
maquinaRIa, iBEro.

39 – A. A palavra por é uma preposição e a palavra pôr é um verbo. Eis o papel do 
acento diferencial.

40 – E. De acordo com a nova regra dos ditongos abertos, ideia não mais tem acento.

41 – D. Angústia (substantivo), angustia (flexão do verbo angustiar); crítica (substan-
tivo), critica (flexão do verbo criticar); análise (substantivo), analise (flexão do verbo 
analisar); escritório (substantivo). Não existe escritorio, do verbo escritoriar, porque esse 
verbo não existe! Questão bonitinha!

Capítulo 3

Gabarito

1 – B. Há incorreção na letra A, pois “infringir” é cometer infração e “infligir” (este, 
sim, está certo no contexto) significa aplicar uma pena. Na letra C, está incorreta a 
escrita da palavra “homogeinizar” (homogêneo + izar), deveria ser homogeneizar 
(Lembra-se do I após o ‘e’ em palavras terminadas em ‘eo’?). Na letra D, “iminente” 
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é prestes a acontecer e ‘eminente’ (este, sim, está certo) significa superior, elevado, 
importante. Na letra E, ‘aferir’ é medir e ‘auferir’ (esta, sim, é a forma certa) equivale 
a obter (lucro).

2 – A. O vocábulo ”perspassa” não existe, mas sua proximidade na forma com “pers-
picácia e perspectiva” faz o candidato cometer um equívoco. O certo é perpassa. 
Esse é o único erro de grafia no texto. Em ”simultaneidade”, há uma derivação de 
”simultâneo”, em que a letra I aparece no lugar da letra O antes do sufixo -dade. 
Perfeito! Sobre “espectador”, você talvez tenha ficado na dúvida com o homônimo 
homófono ”expectador”, não? Segundo o Manual da PUC-RS: “Espectador – o que 
observa um ato” e “Expectador – o que tem expectativa”. Logo está certo!

3 – D. Em A, avareza (avaro + eza). Em B, aprazível (mesmo radical que prazer). Em 
C, escreve-se razão. Em E, cafezal (café + z + al).

4 – B. A: catequese. C: analisar. D: deleitoso. E: catálise.

5 – B. A: manteigueira. C: meritíssimo. D: intitulado. E: beneficente.

6 – ERRADO. O verbo viger está conjugado errado. Houve um erro em sua grafia. No 
pretérito perfeito do indicativo, esse verbo é conjugado assim: eu vigi, tu vigeste, ele 
vigeu, nós vigemos, vós vigestes, eles vigeram. Portanto, o texto deveria ser reescrito 
com a forma vigeu em vez de vigiu.

7 – B. Escrevemos com S os verbos terminados em -isar, quando a palavra primitiva 
já possuir S no radical: ParaliSia = ParaliSar.

8 – CERTO. Os vocábulos imundície, imundice e imundícia são formas variantes.

9 – E. Na letra A, deveria haver estas correções ortográficas: “Intervensões (Inter-
venções) governamentais massiças (maciças) e até agora sem precedentes não con-
seguiram conter os impactos da crise financeira em diversos países.”. Não confunda 
precedente (anteceder) com procedente (origem). Na letra B, deveria haver estas 
correções ortográficas: “A permanência e a gravidade dos desdobramentos da crise 
financeira deicham (Nossa! Essa foi forte! Preciso dizer que se escreve DEIXAM?) 
dúvidas e originam expeculações (especulações) em todo o mundo.”. Na letra C, 
deveria haver estas correções ortográficas: “A ganância por lucros cada vez maiores 
fez com que os riscos dos investimentos crecessem (crescessem, que vem de crescer) 
esponencialmente (exponencialmente, que vem de exponencial) no mercado finan-
ceiro.”. Na letra D, deveria haver estas correções ortográficas: “A excessiva circulação 
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de instrumentos financeiros imbutia (embutia) imenço (imenso) potencial de perigos 
redundando, como se viu, em enormes prejuízos.”.

10 – D. Observe: “O desmatamento indescriminado, que reduz os índices de chuvas e 
altera o ciclo das águas, pode transformar um continente em um estenso e inabitável 
deserto.” Se descriminar (daí descriminado) significa “considerar ou declarar inocen-
te; tirar a culpa; absolver; inocentar”, indescriminado só pode ser o oposto. Mas este 
sentido não cabe no contexto. O certo seria “O desmatamento indiscriminado...”, 
ou seja, “sem controle, sem ordem, sem critério etc.; descontrolado, desordenado, 
desregrado etc.”. A palavra estenso não existe, mas sim extenso. 

11 – E. Na letra A, deve ser conteve, e não conteu, porque a conjugação do verbo con-
ter (derivado do verbo ter) neste caso (pretérito perfeito do indicativo) é assim: eu 
contive, tu contiveste, ele conteve, nós contivemos, vós contivestes, eles contiveram. 
Na letra B, não é esmoresciam, mas esmoreciam, derivado de esmorecer. Na letra C, 
prEvilegiasse é dose! É prIvilégio, prI, prIvilegiasse. Safo? Uma letrinha pode acabar 
com a vida de uma pessoa. Na letra D, é titubEaram, e não titubiaram, porque a palavra 
correta vem de ti-tu-be-ar.

12 – A. Algumas pessoas pronunciam a palavra prazeroso assim: prazeiroso. Isso acaba 
influenciando sua escrita. Cuidado! Veja as formas corretas agora. Em B: abstenÇão. 
Em C: aviZinha. Em D: excluI. Em E: obCecados e goZosa.

13 – B. Vejamos: impreSCindíveis (vem de preSCindir), obseSSão (vem de obSED(I)
AR), deserÇão (vem de deserTAR, deserTOR), baliZadores (vem de baliZa).

14 – INCORRETA. O verbo construir termina em -uir, logo, na 3ª pessoa do singular 
do presente do indicativo, se escreve com a letra I, e não com E (constroe está errado). 
Portanto, o certo é: “Constrói-se o espaço...”. Não se esqueça também do acento agu-
do, seguindo a regra dos ditongos abertos (éi, éu, ói, em palavras não paroxítonas).

15 – CERTO. As expressões “Império Romano” e “Revolução Francesa” são escritas 
com letra maiúscula, pois, respectivamente, referem-se a instituições (acadêmicas ou 
não), períodos notáveis, acontecimentos (históricos ou não). Já “Cristianismo” pode 
ser escrito também com minúscula (cristianismo). Nos nomes de leis, decretos, atos 
ou diplomas oficiais, a letra maiúscula deve ser usada, por isso está correta a escrita 
de “Lei no 8.888/1998”.

16 – A. Atente para as seguintes palavras da letra A (decore-as): reminiscências, es-
drúxulas, exorbitava. Sobre iguaizinhas, talvez você tenha ficado em dúvida. Estou 
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errado? Bem, a palavra está correta mesmo, porque o plural diminutivo de uma 
palavra é feito assim: igual > iguais > iguai + (z)inhas > iguaizinhas. Voilà! Na letra B, 
“O espaço era exíguo (escreve-se exíguo por se tratar de uma paroxítona terminada 
em ditongo crescente), à exceção da cozinha, mas nada impedia que os vizinhos 
tentassem grangear (granjear, pois vem de granja) a simpatia do padre inflingindo-lhe 
(infligindo, pois vem de infligir) pratos que excitavam sua gula.”. Na letra C, o certo é 
descansar, de descanso. Na letra D, atenção para a palavra presunção (e não presunsão) 
e lisonjeiro mesmo (e não lisongeiro como alguns, infelizmente, escrevem). Na letra E, 
sobre ojeriza já falamos. Cuidado com ela! Em ferí-lo há um erro de acentuação, pois 
somente as oxítonas terminadas em -a, -e, -o, -em (e seus plurais) recebem acento; 
por isso, deveria ser tão somente feri-lo. 

17 – A. Na letra B, deveria haver estas correções ortográficas: “A escursão (excur-
são) prometida não ocorreu, pois o número de interessados foi excessivo; mas até 
isso colaborou para o explendor (esplendor) da viagem, pois o desconto oferecido 
surpreendeu.”. Na letra C, deveria haver estas correções ortográficas: “Casualmente 
encontraram-se no saguão; ela parecia advinhar (adivinhar) o que ele tinha a lhe 
dizer, por isso não lhe deu oportunidade de ser posta em cheque (xeque).”. Na letra 
D, deveria haver estas correções ortográficas: “Considerou ultrage (ultraje (Lembra 
a banda?)) o comentário adivindo (advindo) do seu sucessor, mas, para preservar-
-se, abdicou de dar-lhe resposta à altura.”. Na letra E, deveria haver estas correções 
ortográficas: “Com a dispensa (despensa; estas palavras são parônimas) abarrotada 
de produtos nobres, não exitou (hesitou) um minuto ao negar um jantar aos parti-
cipantes do programa de inclusão social.”.

18 – D. As palavras “assacinar”, “almentar”, “esibido” e “alcanse” não estão de acor-
do com a ortografia oficial. Segundo o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa), encontrado no site da ABL (Academia Brasileira de Letras), as palavras 
devem ser grafadas assim: “assassinar”, “aumentar”, “exibido” e “alcance”. Consulte 
bons dicionários, como Houaiss, Aulete e Aurélio.

19 – E. Beneficiente não existe, mas sim beneficente. As demais alternativas apresentam 
as seguintes incorreções (a forma correta vem ao lado de cada uma): sensasão/sensação; 
despezas/despesas; advinhou/adivinhou; impecilhos/empecilhos.

20 – D. Na letra A, algumas formas dos verbos terminados em air, oer, uir: atrai 
(de atrair), dói (de doer), influi (influir), possui (de possuir)... mantêm a letra I na sua 
conjugação. Portanto, possue é um erro! Na letra B, as formas corretas são advento e 
imensa. Memória visual. Na letra C, as formas corretas são escassez (substantivo abstra-
to derivado do adjetivo escasso) e o porquê (vou explicar essa expressão no próximo 
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capítulo). Na letra E, as formas corretas são descomunal e consolidação. Essas duas 
palavras até se explicam pelas regras ortográficas: a palavra descomunal significa fora 
do comum, o que não é comum, portanto usa-se o prefixo des, que carrega o sentido 
de oposição, ausência; ok? Agora, em consolidação, que significa ato de consolidar, 
o sufixo ção é responsável por “transformar” um verbo (consolidar) em substantivo 
abstrato (consolidação). Moleza!

21 – E. A palavra ascenção não existe, mas sim ascensão. Derivado do verbo ascender, 
que tem -nd no radical, a palavra se escreve com -s. Já ia me esquecendo da palavra 
expressivo; bem, o S entre vogais tem som de Z, portanto é preciso um outro S (daí 
o duplo S — SS) para que, na escrita, o som da palavra lida corresponda ao som 
correto (na fala).

22 – C. Talvez a única palavra que provocasse dúvidas em você seria estresse, que vem 
do inglês stress (com dois esses) e se manteve na escrita portuguesa, com leve alteração. 
Tenho certeza de que você acertou essa. Bem, na letra A, as palavras corretas são 
carboidratos e nível. Esta última se acentua porque é paroxítona terminada em l. Na 
letra B, concentraÇão vem de concentrar. Na letra D, há uma regra do dígrafo SS que 
diz que, em verbos terminados em primir, meter, mitir, cutir, ceder, gredir... usa-se 
o SS: excesso (exceder), impressão (de imprimir), depressão (de deprimir)... E nocivo é 
escrito com C por causa da etimologia (origem da palavra), vem desde o latim com 
C. Na letra E, a palavra toxinas não é acentuada por se tratar de uma paroxítona 
terminada em -a(s). E há aquele famoso caso do mal/mau. Segue a regra: a forma 
“mal” pode ser um substantivo, um advérbio (antônimo de ‘bem’) ou uma conjunção 
subordinativa temporal (equivalendo a ‘logo que’, ‘assim que’). “Mau” pode ser um 
substantivo ou um adjetivo (equivalendo a ‘bom’). Logo deve ser “mal”.

23 – A. Talvez você ficasse em dúvida na palavra viajem, pois também existe a palavra 
viagem. São palavras homônimas homófonas, ou seja, apresentam grafia diferente, mas 
som igual. A palavra viagem é um substantivo (Fiz uma viagem longa.). Já a palavra 
viajem é um verbo na 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo. Sobre excesso 
(de exceder) eu já falei, e você já está escaldado. Vale lembrar, porém, que exceção é 
com Ç. Na letra B, há duas palavras erradas: deslises e cheque. As formas corretas, no 
contexto, são deslizes e xeque. Existe a palavra cheque, mas não cabe neste contexto; já 
a palavra xeque é adequada, pois significa “situação que representa ameaça ou perigo; 
risco”. Acho que vale a pena dizer, de novo, algo a respeito de espontaneidade e da 
palavra cortês: nas palavras terminadas em EO (espontâneo), acrescenta-se a vogal I 
e depois um sufixo (-dade): espontâneo > espontaneidade; em cortês, usa-se o S e 
não Z porque se trata de um adjetivo. Na letra C, descançar é escrito com S, descansar, 
descanso, descansado... A palavra frondoza é escrita com S, também desde o latim. As 
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demais palavras estão corretas! Ah!, decore a palavra ojeriza, que não é hojeriza, nem 
hogeriza, nem hogerisa, nem ogeriza, nem ogerisa, nem ojerisa. Na letra D, não é 
influe, mas influi, de verbos terminados em -uir. Sobre impecilho, só tenho a dizer que 
tal palavra não existe, mas sim empecilho, que é aquilo que empece, e vem de empe-
cer, empeço etc. Na letra E, há algumas palavras interessantes e que são recorrentes 
em questões de ortografia em variadas provas de concurso público e militar; corrigi 
apenas as que estão seguidas das palavras corretas entre parênteses: “O diretor exitou 
(hesitou) ao aprovar a retenção (!) dessa alta quantia, mas não quiz (quis) ser taxado 
(cuidado com o parônimo tachado) de conivente na concessão (!) de privilégios (!) 
ilegítimos.”. As seguidas de ! são interessantes, pois normalmente são escritas assim 
(para enrolar o candidato): retensão, tachado (esta forma está sempre em um contexto 
de depreciação; taxado nem sempre), conceção e previlégios. 

24 – ERRADO. O erro está na forma verbal “basea-se”; deveria ser “baseia-se”, com 
I. Isso ocorre porque os verbos terminados em -ear e -iar têm uma forma peculiar de 
grafia no momento em que são conjugados, como já vimos na teoria.

25 – ERRADO. A palavra “encalso” não existe; a grafia correta é “encalço”, com ç; 
derivado regressivo de encalçar. Daí o uso do Ç.

26 – A. Os verbos terminados em -ear (recear, passear, nomear, sapatear e frear) 
recebem a letra I depois da letra E só na 1ª pessoa do singular, na 2ª pessoa do 
singular e na 3ª pessoa do singular e plural (no presente do indicativo e no presente 
do subjuntivo). Exemplo de conjugação no presente do indicativo e do subjuntivo do 
verbo nomear: Eu nomeIo, Tu nomeIas, ele nomeIa, nós nomeamos, vós nomeais, 
eles nomeIam/Que eu nomeIe, tu nomeIes, ele nomeIe, nós nomeemos, vós nomeeis, 
eles nomeIem. Como o verbo da letra A está na 3ª pessoa do plural do imperativo 
negativo, que é a cópia do presente do subjuntivo, recebe a letra I depois da letra 
E: receiem. Note que o verbo da B está no pretérito perfeito, por isso não recebe a 
letra I! Note que em C faltou a letra I, pois o verbo está na 3ª pessoa do plural do 
presente do subjuntivo. Note que na D, faltou a letra I, pois o verbo está na 3ª pessoa 
do singular do presente do indicativo. Por fim, faltou o I, pois o verbo está na 3ª 
pessoa do plural do presente do subjuntivo. 

27 – A. A regra é clara: nos substantivos derivados de verbo com -mitir no radical, usa-
-se -ss em sua formação. Daí que admitir > admissão. Corrigindo as demais: distensão 
(pois vem de distender, que tem -nd no radical); discussão (pois vem de discutir, que 
tem -cutir no radical); exceção (pois vem de exceto, que tem -to no radical); extensão 
(pois vem de estender, que tem -nd no radical).
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28 – C. Veja as palavras escritas corretamente. Em A: intemperança. Em B: manusear 
e dispensa. Em D: disenteria. Em E: discricionário.

29 – C. Veja as palavras escritas corretamente. Em A: incidência (de incidir, incidente). 
Em B: beneficentes. Em D: achincalhar e maledicência. Em E: Viajem (verbo).

30 – E. Segundo a regra de ortografia da letra Z, o sufixo izar é usado quando não 
há S no radical das palavras. Portanto, “hospital + izar = hospitalizar”, “civil + izar = 
civilizar” e “humano + izar = humanizar”.

31 – C. Despõem e Empacto? Só pode ser brincadeira! O “homem da banca” pediu 
para você não errar a questão! O verbo dIspor se conjuga na 3ª pessoa do plural do 
presente do indicativo, assim: “Poucos estudiosos se dIspõem...”. Preciso explicar 
por que Empacto está errado? Até o Google me corrige: “Você quis dizer: impacto”.

32 – CERTO. Comentário correto e autoexplicativo.

33 – ERRADO. Percentual poderia ser reescrito como porcentual, pois é uma palavra 
com dupla grafia. O sentido é o mesmo. Já percentil significa “cada um dos cem grupos 
em que se dividam os resultados de observação de uma variável, ordenados por ordem 
crescente; o grupo mais baixo será o primeiro percentil e, assim, sucessivamente”.

34 – D. A palavra defasagem se escreve com S, assim como defasar.

35 – D. Seguindo as regras de Ç, temos: em palavras com to no radical: projeto > proje-
ção; em palavras derivadas de vocábulos terminados em -tar/-tor (principalmente!): 
produtor > produção, redutor> redução; fique atento a palavras derivadas de verbos dos 
quais se retira a desinência r e coloca-se o sufixo ção: desacelerar > desaceleração. No 
caso dos verbos da letra d), segue-se a regra de palavras terminadas em -tor: obstrutor 
> obstrução; interventor > intervenção; condutor > condução. Sobre as demais: a) admissão, 
agressão, intuição; b) discussão, emissão, aferição; c) inquirição, impressão, perse-
guição; e) redução, omissão, extinção. Consulte as regras!

36 – D.Vejamos uma por uma: a) À mínima contrariedade, exacerbava-se de tal ma-
neira que seus excessos verbais eram já conhecidos de todos. b) A espontaneidade 
com que se referiu ao local como “empesteado” fez que todo o auditório explodisse 
em risos. c) Quanto à infraestrutura, será necessário reconstruí-la (regra do hiato: 
re-cons-tru-Í-la) em prazo curto, mas sem que haja qualquer tipo de displicência. e) 
A obra faraônica será uma excrescência naquela paisagem bucólica, mas ninguém 
teve êxito em convencer os responsáveis da necessidade de revisão do projeto.
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37 – A. Corrigindo os erros das letras B, C, D e E: beleza, deslizou, hesitar e preten-
sões. Cuidado com a forma “ESTRUPAR”, inexistente na língua. Dói até de falar. 

Capítulo 4

Gabarito

1 – E. Em A, a ideia é de finalidade e não de causa. Em B, não há um paradoxo, pois 
não há sequer uma ideia de oposição, ou seja, “muitos centros” não se opõe a “pouco 
dinheiro”. Em C, a expressão sublinhada tem valor pejorativo, já a expressão em ne-
grito não. Em D, a expressão sublinhada está ligada a uma ideia positiva; a expressão 
em negrito, não. (Se fosse “ao encontro de”, aí sim estaria correta a substituição.) 
Portanto, o gabarito é a letra E, afinal, ”em tese” e “como conceito” são expressões 
sinônimas. Outra expressão sinônima de “em tese” seria “em princípio”. Cuidado 
para não confundir com “a princípio”, que significa “inicialmente”. Foi?

2 – B. Mandato significa tempo de serviço prestado em prol do povo, logo não poderia 
ser mandaDo, que significa ordem/incumbência para cumprir determinado propó-
sito. São palavras parecidas na pronúncia e na grafia, logo são palavras parônimas. 
Lembrou?

3 – O primeiro grupo está CORRETO. Observe que o verbo haver indicando tempo 
decorrido foi substituído por faz. Por isso está perfeita a reescritura. O segundo grupo 
está INCORRETO. Houve um problema no uso de a cerca de (é usada para indicar 
distância aproximada ou tempo futuro aproximado), mas, no contexto, o certo é usar 
há cerca de, que indica tempo passado/decorrido aproximado. A reescritura deveria 
ser esta, portanto: “No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um ‘sistema’ 
interessantíssimo, que HÁ cerca de (tempo decorrido aproximado) trezentos anos 
desenvolve-se.”.

4 – A. Mal = bem; mau = bom. Na maioria das vezes, ok? Veja: “II. Não há nenhum 
mau (bom?) na utilização do Caixa 2. Os recursos não contabilizados não são um mau 
(bom?), porque todos os políticos o utilizam./III. É mau (‘bom’ cabe aqui) apenas 
lamentar a atitude dos políticos. O povo poderá puni-los com o voto nas eleições 
que se aproximam. Nesse momento, como diz o ditado popular, eles estarão em mal 
(bem?) lençóis.” Vejamos a resposta: em I: “O mau (‘bom’ cabe aqui) julgamento 
político de suas ações não preocupa os deputados corruptos. Para eles, o mal (‘bem’ 
cabe aqui) está na mídia impressa ou televisiva.”. 
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5 – CORRETA. Quero ressaltar algumas palavras e expressões para você decorar: 
“Quando se considera a par do tema, ajuíza sem medo, mas, ao se compreender 
insipiente, pára tudo e pede aos especialistas que o catequizem no assunto para não 
passar por néscio”. Não confunda o homônimo homófono insipiente (ignorante) com 
incipiente (principiante). Não confunda a par de (ciente de) com ao par de (pareado 
economicamente). Sobre pára, retirou-se o acento na nova ortografia.

6 – INCORRETA. Esta alternativa testava seu conhecimento deste fato da língua 
culta: de encontro a x ao encontro de. A primeira expressão tem carga semântica negati-
va, por isso não cabe no contexto. A segunda tem carga semântica positiva, por isso 
cabe perfeitamente no contexto. Veja a correção plena: “É prazerosa a experiência 
de quem formula propósitos e promove ações que vão ao encontro deles”. Percebe 
que o contexto é todo positivo? Agora, só de curiosidade, na língua culta, não se usa 
“o mesmo(a/s)” (pronome demonstrativo) para retomar palavras anteriores. Só se 
usa tal expressão quando equivale a “mesma coisa”. Exemplo: Ele disse para eu ficar 
quieto, o mesmo serve para você.

7 – CERTO. Levando em conta que “porque” pode ser substituído por “pois”, a 
substituição procede perfeitamente. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras 
pois sabem como aumentar sua riqueza.

8 – D. Denotação: significado básico, objetivo, literal de uma palavra. Conotação: 
significado secundário, subjetivo, figurado de uma palavra. Na letra A, automóvel 
não pode ter religião (conotação). Na letra B, o mercado não pertence a mitologia 
alguma (conotação). Na letra C, a região sul não recebe ninguém de braços abertos, 
pois não tem braços (conotação). Na letra D, não há linguagem conotativa alguma, 
pois as palavras têm sentido real. Na letra E, cardápio (?) ambiental não tem fome 
nem passa fome, ora (conotação). Esta foi fácil, não é?

9 – CORRETA. É impossível que a ANS opere numa corda bamba, li-te-ral-men-te, 
pois a ANS é uma instituição e não uma pessoa; logo, há conotação (sentido figurado), 
conferindo um tom de informalidade ao texto. Isso porque na linguagem informal, 
usamos muitas conotações. 

10 – CORRETA. “Acusar” pode ter vários sentidos, a depender do contexto. Quando 
um lutador leva um golpe e sente este golpe, o que o narrador da luta diz? “Fulano 
acusou o golpe!” Neste mesmo sentido, “as finanças públicas estão sofrendo pres-
são, devido a isso elas apontam, indicam, revelam, mostram, evidenciam ‘deficits’ muito 
elevados”. 
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11 – A. Levando em conta o que são parônimos e o quadro de parônimos já apresen-
tado lá atrás, só poderíamos marcar a letra A, pois descrição e discrição são palavras 
próximas na pronúncia e na grafia (sentidos diferentes). Na B, as palavras são iguais 
na pronúncia e na grafia, logo não são parônimas. Na C, estamos diante de palavras 
homônimas homógrafas, ou seja, palavras diferentes na pronúncia, mas iguais na 
grafia (e diferentes no sentido). A palavra sede (é) significa “localização central de 
uma instituição, empresa, firma etc.”; já sede (ê) significa “apetite, necessidade, 
vontade de beber”. Na D, as palavras são iguais na pronúncia e na grafia, logo não são 
parônimas. Na E, estamos diante de homônimos perfeitos, ou seja, vocábulos iguais 
na pronúncia e na grafia (sentidos diferentes e, normalmente, classes gramaticais 
diferentes). Feridos no primeiro caso é um substantivo; no segundo, um adjetivo.

12 – D. Não deixe as palavras parônimas derrubarem você! Observe: “O desmatamen-
to indescriminado, que reduz os índices de chuvas e altera o ciclo das águas, pode 
transformar um continente em um estenso e inabitável deserto.”. Se descriminar (daí 
descriminado) significa “considerar ou declarar inocente; tirar a culpa; absolver; ino-
centar”, indescriminado só pode ser o oposto. Mas este sentido não cabe no contexto. 
O certo seria “O desmatamento indiscriminado...”, ou seja, “sem controle, sem ordem, 
sem critério etc.; descontrolado, desordenado, desregrado etc.”. A palavra estenso não 
existe, mas sim extenso. 

13 – B. De novo! Palavras parônimas são as que se parecem na grafia e na pronún-
cia, mas têm sentidos diferentes, logo cabe dizer que tráfego (movimentação, fluxo 
de carros, por exemplo) e tráfico (comércio ilícito) são parônimas por esse motivo.

14 – C. O primeiro porquê é junto e acentuado pois é um substantivo acompanhado 
de determinante (artigo, pronome, numeral ou adjetivo). O segundo deveria ser 
separado e sem acento, pois equivale a “pelas quais”. O terceiro está certo por estar 
separado e acentuado, visto que finaliza o período e não vem acompanhado de de-
terminante. O quarto está certo, pois equivale a “pela qual”.

15 – CERTO. Esta questão tratava de mais um fato da língua culta. A expressão “ao 
invés de” é usada com formas antônimas na frase em que aparece, equivalendo a 
”ao contrário de/em oposição a”; já “em vez de” equivale a “no lugar de”. Portanto, 
nesse contexto, como não há ideia de oposição, a substituição de “no lugar de” por 
“em vez de” está correta.

16 – ERRADO. No caso, a simples substituição já seria suficiente: “Finalmente estou 
bem das pernas.”; se usamos bem, o certo é substituir por mal, com L. Curiosidade: 
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quando a palavra mal está ligada à ideia de doença, como mal de Parkinson, mal de 
Alzheimer, escreve-se com L.

17 – E. Esta questão trata de parônimos. Flagrante (exato instante) não é o mesmo 
que fragrante (aroma, cheiro bom). Portanto deveria ser “A fragrância do perfume...”. 
Reveja o quadro de parônimos.

18 – A. A expressão por que pode ser substituída por “por qual razão/a razão pela 
qual”. A palavra porque, conjunção explicativa ou causal, pode ser substituída por 
pois, visto que, já que, uma vez que... Sendo assim, com as substituições adequadas, 
teríamos a seguinte reescrita: Eis a razão pela qual o espectador não se sente em casa em 
parte alguma, visto que o espetáculo está em toda parte.

19 – D. Usa-se a fim de (separado), pois é uma locução prepositiva que indica 
finalidade, equivalendo semanticamente a expressões como para que, a fim de que, 
com a finalidade de... Portanto, o trecho deveria ser reescrito: “... Reforça, isso sim, a 
necessidade de aperfeiçoar instituições, a fim de (4) preservar a funcionalidade dos 
mercados e a concorrência...”.

20 – D. Na letra A, o certo seria iminente (prestes a ocorrer); na letra B, o certo seria 
ascender (elevar-se); na C, discrimina (divide, organiza); na E, diferir (diferenciar). 
Na letra D, a palavra espectativa até existe (registrada no VOLP), mas é arcaica. Hoje 
se usa expectativa apenas. Questão de homônimos e parônimos. Dê uma lida nisso 
de novo!

21 – D. Em “O seu primeiro erro se deu quando tentou ajudar um amigo em apuros.”, 
o verbo dar(-se) significa ocorrer; veja a reescritura: “O seu primeiro erro ocorreu 
quando tentou ajudar um amigo em apuros.”. Questão de sinonímia.

22 – E. Em todas as demais opções, o “até” é sinônimo de “inclusive”. Em E, indica 
direção, movimento.

23 – E. Destacar-se significa diferenciar-se, estar em relevo em relação a outros seres, 
portanto a substituição de diferenciados por destacados é plenamente cabível!

24 – C. Congruência significa “Identidade ou cor-res-pon-dên-cia entre as caracterís-
ticas de duas ou mais coisas.”. Preciso dizer mais alguma coisa? 

25 – B. Em “Alguns constrangimentos porque venho passando me obrigam a con-
siderar outras opções.”, o uso do “porque” está equivocado, pois no contexto, po-
deríamos substituí-lo por “pelos quais”, o que nos leva à seguinte redação: “Alguns 
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constrangimentos por que (pelos quais) venho passando me obrigam a considerar 
outras opções.”. Separado e sem acento, hein!

26 – D. Usa-se senão quando puder ser substituído por “do contrário”; sempre vem 
em uma oração ou contexto que não indique hipótese. Usa-se acerca de quando 
equivaler a sobre, indicando assunto. Por fim, usa-se a fim de que, locução conjuntiva, 
para indicar finalidade.

27 – E. Aeronave é todo e qualquer veículo de navegação aérea (hiperônimo; sentido 
abrangente) e jatinho é uma espécie de aeronave, logo tem o sentido mais específico 
(hipônimo).

28 – ERRADO. A expressão “por que” não pode ser substituída por “porque” uma 
vez que a primeira equivale a “pela qual”, o que tão somente cabe ao contexto 
apresentado. Veja: “Daí a razão pela qual, segundo o filósofo...”. Safo? Na segunda 
ocorrência, deve-se usar tão somente “porque” visto que equivale a “pois”, tendo 
valor causal ou explicativo.

29 – E. Mera questão de sinonímia, ou seja, uso de palavras/expressões/frases di-
ferentes com sentidos semelhantes. “Empenhar-se” e “dedicar-se com afinco” têm 
o mesmo sentido, portanto são expressões sinônimas; “na procura” e “à busca” 
também apresentam o mesmo sentido, logo a resposta só pode ser a letra E. Agora 
as incorretas. Sobre a letra A: prodigiosa = extraordinária, fenomenal, real, e não 
ilusória. Sobre a B: regalar = sentir grande prazer; empanturrar = encher-se. Sobre 
a C: singular = única, uniforme; variegado = diferente, variado. Sobre a D: indigitar 
= mostrar, designar.

30 – C. Em A, as palavras iminente e eminente são parônimas, ou seja, apresentam 
semelhança na escrita e na pronúncia, mas o sentido é diferente. Em B, as palavras 
edifício e prédio são sinônimas, ou seja, apresentam diferença na forma, mas semelhança 
no sentido. Em C, o gabarito, a palavra manga em ambas as frases, assim como coral, 
são homônimas perfeitas, ou seja, apresentam igualdade na escrita e na pronúncia, 
mas diferença no sentido. Em D, figo e fruta estabelecem entre si uma relação de 
homonímia e hiperonímia, em que figo, que é uma fruta, tem um sentido mais espe-
cífico, enquanto fruta tem um sentido mais abrangente. Por fim, em E, as palavras 
sala e escola pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, pertencem ao mesmo 
grupo de palavras que partilham de um mesmo “universo” semântico, isto é, quando 
pensamos em escola, sala é um dos seus componentes, certo?
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31 – E. Ambos os sentidos do verbo tocar (no enunciado e na opção E) são de sen-
sibilizar, impressionar. Em A, o sentido é de tanger (fazer música, som). Em B, o 
sentido é de soar. Em C, o sentido é de iniciar. Em D, o sentido é de encostar.

32 – A. Usa-se mau quando se opõe a bom e usa-se mal quando se opõe a bem, normal-
mente. Portanto, na expressão mau-humorado, substitua por bom-humorado. Existe tal 
palavra? Não! Agora bem-humorado existe, não é? Sim! Logo, escreve-se mal-humorado. 
Em B, a forma por que (= pela qual) está certa. Em C, aonde é forma certa, pois o 
verbo chegar após aonde exige a preposição A, logo, A + ONDE = AONDE. Em D, 
senão (= exceto, a não ser) está certo. Em E, acerca de (= sobre) está certo.

33 – B. A expressão “objetivo... Comum, vírgula” significa que todos tinham o mesmo 
objetivo comum, geral; iam trabalhar, mas dessa vez seria diferente, pois o contexto 
permitiu que todos faturassem devido ao evento da baleia encalhada. Logo, “Geral, 
mas nem tanto.” é uma expressão sinonímica que mantém o sentido original.

34 – D. Esta foi fácil, pois as palavras das expressões da letra D são sinônimos facil-
mente identificáveis: perspectivas = visões; mais sombrias = menos animadoras.

35 – B. Replicar tem como sinônimos estas palavras: contestar, objetar, redarguir, 
refutar, retorquir, retrucar, revidar, copiar, reproduzir etc. No contexto, já que se trata 
de fazer moléculas iguais às da natureza, ficamos com o verbo reproduzir (copiar).

36 – A. São homônimos homófonos, logo homonímia.

37 – E. “Para” é uma preposição que normalmente indica finalidade e pode ser 
substituída pela locução prepositiva “a fim de”, e não “afim de”. Além da semântica, 
esta questão trabalhava noções de preposição e ortografia.

38 – D. Note que todas as palavras mantêm sentidos semelhantes à do enunciado, 
exceto escassez, que é o antônimo (sentido posto) de exuberância.

39 – C. Sesta e cesta são parecidas na pronúncia e na grafia, por isso são parônimas. 
As demais palavras são homônimas homófonas, pois apresentam grafia diferente e 
pronúncia idêntica.

40 – E. Há intertextualidade em todas as frases, exceto na E, porque apresentam 
frases prontas (ditos populares), já existentes pelo nosso conhecimento de mundo. 
a) “Se tudo o que é bom dura pouco, eu já deveria ter morrido há muito tempo”. b) 
“Nariz é essa parte do corpo que brilha, espirra, coça e se mete onde não é chamada”. 
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c) “Une-te aos bons e será um deles. Ou fica aqui com a gente mesmo!” d) “Vamos 
fazer o feijão com arroz. Se puder botar um ovo, tudo bem.”.

Capítulo 6

Gabarito

1 – A. Apenas o elemento panto está com seu sentido indicado equivocadamente. 
Ele, na verdade, significa tudo, todo (vem do grego pan-, panto-). Pantofobia (panofobia 
ou panfobia) é o medo infundado de tudo, de qualquer coisa.

2 – A. As palavras são formadas por derivação sufixal, pois, nas duas primeiras, o 
sufixo -dade é usado; na terceira, usa-se o sufixo -oso. Resumindo: responsável + -dade 
= responsabilidade (o -vel se torna -bil); musical + -dade = musicalidade; defeito + -oso = 
defeituoso. Foi?

3 – CERTO. A palavra habitável apresenta sufixo (-vel) e a palavra inabitado apresenta 
prefixo (in-) e sufixo (-ado). Portanto, ambas as palavras sofreram derivação.

4 – CORRETO. Para acertar uma questão de pontuação, é necessário ter conhe-
cimento de neologismo. A palavra financeirização é inventada, não dicionarizada, 
portanto um neologismo.

5 – CERTO. Vejamos o processo: combusto + -vel > combustível > bi + combustível > 
bicombustível. Note um detalhe muito importante: a maneira como o CESPE cobra 
a classificação da derivação é pelo último elemento constituinte da palavra. Como 
o prefixo bi – entrou por último para formar a palavra bicombustível, a derivação é 
prefixal. Outras bancas diriam que essa palavra sofreu derivação prefixal e sufixal, 
pois ela recebeu um sufixo e um prefixo em momentos diferentes em sua formação. 
Atenção ao estilo das bancas.

6 – D. Por eliminação, ficamos com a letra D, pois a recomendação é que siglas com 
quatro letras ou mais sejam escritas só com a primeira letra maiúscula: Ematra.

7 – C. Formação clássica de derivação parassintética (união simultânea de afixos): 
en – + louco + -ecer = enlouquecer.

8 – ERRADO. Em instabilidade (in + estabilidade) e imperfeita (im + perfeita), o prefixo 
in(m) – indica negação ou provação. Em inçado, in – faz parte do radical; não é pre-
fixo. Em impõe, o im – indica movimento.
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9 – ERRADO. Inaturável é aquilo que não se pode aturar. Desnaturado é aquilo que se 
desnaturou, que sofreu profundas alterações em sua natureza. Os radicais são diferentes.

10 – CERTO. Estas palavras são cognatas, pois têm o mesmo radical: grav (de grave).

11 – ERRADO. A palavra anomalia vem do adjetivo anômalo pelo acréscimo do sufi-
xo -ia. Ou seja, a palavra sofreu sufixação, logo já está errada por aí. Por sufixação 
também, a palavra alacridade vem do adjetivo álacre. A palavra arrebataram é formada 
por derivação parassintética (a + rebate + ar).

12 – CERTO. Lamentável (adjetivo) + mente = lamentavelmente; plena (adjetivo) + mente 
= plenamente.

13 – D. Ocorre derivação sufixal: descobrir + mento = descobrimento. 

14 – A. A palavra desentristecer (des + entristecer) vem de entristecer (en + triste + ecer) que 
vem de triste. Bonitinha a questão.

15 – D. Se o verbo virou um substantivo, houve mudança (conversão) de classificação 
morfológica.

16 – D. Por eliminação, temos de marcar a palavra multiconfessionais, pois nela há dois 
radicais: multi – e confess-, logo há composição por justaposição.

17 – A. Em metropolitana, o radical metro vem do radical grego meter, metros (mãe); 
em metrologia, o radical grego original é métron, que significa medida.

18 – C. I: cuidado com as palavras terminadas em -inho, pois nem sempre tal sufixo 
indica diminuição; jeitinho, por exemplo, carrega uma ideia afetiva. II: a palavra uti-
litarista sofreu derivação sufixal (utilitário + ista). III: a palavra analfabetismo vem de 
analfabeto, que vem de alfabeto; também podemos dizer que a palavra analfabetismo 
vem de alfabetismo, que vem de alfabeto; de qualquer modo, analisando todos os ele-
mentos que formaram a palavra analfabetismo, percebemos que os afixos entraram 
não simultaneamente.

19 – A. A palavra megalópoles tem dois radicais (mega(lo) – e poles-), mas alguns dicio-
naristas entendem que mega – é prefixo, logo podemos interpretar a palavra como 
derivada por prefixação; devido a isso, como inter – é prefixo, a palavra internacional 
é formada por derivação prefixal. As demais palavras são formadas por sufixação: 
sustentável + dade = sustentabilidade; sanear + mento = saneamento; obrigatório + dade = 
obrigatoriedade; olímpia (olimpo) + -ico = olímpico.
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20 – C. Em dissociação e discordar, ambos os prefixos indicam negação, oposição. Os 
demais: dissolver (separação), dispor (distribuição, organização), disenteria (defeito, 
dificuldade), dissimular (aumento, intensidade).

21 – B. Ocupar > ocupação > desocupação ou ocupar > desocupar > desocupação. Os afixos 
entraram em momentos distintos para formar a palavra desocupação, logo a palavra 
pode ser classificada como tendo sofrido derivação prefixal e sufixal.

22 – CERTO. Desertor é aquele que deserta (pratica a deserção) e integrante é aquele 
que integra. Ambos os sufixos evidenciam o sentido de agente.

23 – C. Ambas as palavras têm dois radicais que se uniram sem perda de elementos 
estruturais e fonéticos.

24 – ERRADO. Em integração, in – não é um prefixo, pois não existe a palavra 
“tegração”; em impulsiona, o im – indica movimento; em indefectivelmente e imprudên-
cias, o in – indica negação.

25 – ERRADO. Pelo contrário. O sufixo -nte carrega a ideia de agente : detergente, 
fervente, purificante etc.

26 – CERTO. Todos os morfemas têm o mesmo sentido, ou seja, indicam movimento 
para o meio, posição intermediária.

27 – B. A palavra desfavoravelmente foi formada pela colocação não simultânea de 
afixos: favor > favorável > favoravelmente > desfavoravelmente ou favor > favorável > desfa-
vorável > desfavoravelmente. Portanto, houve derivação prefixal e sufixal, se levarmos 
em conta a formação da palavra desde sua origem primitiva. Poderíamos analisar 
também só como derivação prefixal ou como derivação sufixal, levando em conta 
apenas a formação pelo último elemento que entrou na palavra.

28 – E. Vejamos uma por uma: magro + eza = magreza/excitar + cão = excitação; medir 
+ dor = medidor/obsedar + (s)são = obsessão; firmar + mento = firmamento/perverter + são = 
perversão; digno + dade = dignidade/alucinar + cão = alucinação; violar + cão = violação/
deslumbrar + mento = deslumbramento. Curiosidade para aqueles que ainda acham que 
palavras terminadas em -mento podem ajudar na parassíntese: se a palavra violação foi 
encarada pela banca como formada por derivação sufixal, assim como deslumbramento, 
por associação chegamos à conclusão de que a palavra desmatamento (semelhante a 
deslumbramento) também sofreu derivação sufixal. Isto corrobora o que falei insisten-
temente na parte teórica de derivação parassintética.
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29 – D. Comerciar com trastes, com coisas de pouco valor: traste + ejar. Em transvalo-
rada, o prefixo significa “para além de, através de”. É bom dizer que algumas vezes 
constrói-se em tras (trasbordar por transbordar), e, por corruptela, em tres (tresmalhar, 
tresler); e ainda em tra (trapaça, tramontana).

30 – D. Todas as palavras têm dois radicais, exceto desvalorizada, que apresenta um 
prefixo e dois sufixos ligados a um só radical.

31 – A. Mortal (adjetivo) + dade; mesquinho (adjetivo) + ez; úmido (adjetivo) + dade; 
escuro (adjetivo) + ão. Simples assim.

32 – A. Ibama: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis. Arara + inha = ararinha.

33 – E. A palavra rigidez vem de rígido. Fique ligado! Muitos substantivos abstratos 
são formados pelo acréscimo do sufixo -ez/-eza a um adjetivo, conforme já apareceu 
em questão anterior. Nas demais opções, temos, respectivamente, palavra primitiva, 
derivação prefixal, derivação prefixal e derivação prefixal (de novo!). 

34 – E. A palavra descriminalizar sofreu uma derivação prefixal (criminalizar > descrimi-
nalizar). O mesmo aconteceu com a palavra reanimar (animar > reanimar). 

35 – D. Note que, na letra D, a palavra formada recebe, ao mesmo tempo, a adição do 
prefixo in – e do sufixo -mente. Porém, retirando um ou outro, as palavras resultantes 
existem (infeliz/felizmente). Nas letras A, B e D, temos apenas o processo de derivação 
sufixal: cotidiano > cotidianamente, oportuno > oportunidade e sucata > sucateado. Na letra 
C, temos apenas uma flexão de número: responsável > responsáveis.

36 – E. Todas as opções, exceto a correta, claro, são sufixais. “Como assim, Pest?”. Vou 
te mostrar, meu nobre. Na letra A, temos repercutir + ão = repercussão. Na B, desdobrar + 
mento = desdobramento. (Tome cuidado com essa opção! O sufixo –mento é utilizado 
na formação de palavras por meio da derivação sufixal, apenas.) Na C, temos favor 
+ vel = favorável. Na D, recente + mente = recentemente. Na E, entretanto, temos uma 
derivação prefixal des + preocupar = despreocupar.

37 – D. Discreta + mente = discretamente. Simples assim. 

38 – D. Pobre (adjetivo) + eza = pobreza (substantivo). Hipócrita (adjetivo) + ia = hipo-
crisia (substantivo).
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39 – D. Conto deriva de contar, logo sofre regressão. Ternura deriva de terno, logo 
sofre sufixação.

40 – C. O prefixo ex – significa movimento para fora: exorcismo é o ato de expulsar o 
demônio de dentro de alguém.

Capítulo 7

Gabarito

1 – E. A palavra charlatão só tem dois plurais: charlatães ou charlatões.

2 – C. Os sufixos -eta, -az, -alha, e -ulo são formadores de substantivos diminutivo, 
aumentativo, aumentativo e diminutivo, respectivamente.

3 – C. os substantivos milhões e milhares são masculinos plurais, portanto os artigos 
devem ficar no masculino plural.

4 – B. Como essa questão é de 2002, o novo acordo ortográfico ainda não estava 
valendo, logo a palavra mão de obra ainda era escrita com hífen. E hoje, como seria, 
meu nobre, e por quê? Sem hífen, porque apresenta dois elementos ligados por 
preposição (cuidado com as espécies botânicas e animais, pois o hífen permanece 
nelas). Bom, vamos lá: segundo as regras de plural dos substantivos compostos, quan-
do há subst. + prep. + subst., só o primeiro varia: mãos-de-obra; o plural dos adjetivos 
compostos se faz apenas com o último elemento, infanto-juvenis; por fim, “bolsa-escola” 
é um substantivo composto por dois substantivos e, quando é assim, só o primeiro 
varia, preferencialmente: bolsas-escola. Foi? Maravilha!

5 – B. Olha aí a nominalização. O erro está em transformar o verbo simplificar (que 
indica ação) no substantivo simplicidade (que indica qualidade). Deveria ser simplifi-
cação: “Estão prontas para o crescimento quando assegurarmos as condições para a 
diminuição dos juros e para a simplificação dos tributos”.

6 – C. O plural de “salva-vidas” é “os salva-vidas”, pois verbo não varia quando forma 
um substantivo composto e “vidas” já está pluralizado, logo o plural é feito só pelo 
determinante (artigo, por exemplo).

7 – C. O plural de meia-tigela (numeral + substantivo) é meias-tigelas. E o plural de 
vale-refeição (substantivo + substantivo) é vales-refeição/vales-refeições.
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8 – A. Sobre a locução pronominal “um(a) tal de”, o Dicionário Aulete diz que “é 
usada antes do nome de alguém (ou de algo) que não é conhecido, ou de quem só 
se sabe por ouvir dizer. Por vezes, tem conotação de desdém, ou de atribuição de 
pouca importância à pessoa, de falta de interesse por ela. Pode também ser usada 
de modo irônico (sem desdém) para falar de alguém ou algo muito conhecido ou 
famoso”. Isoladamente o pronome tal, na expressão da questão, é essencialmente 
um pronome demonstrativo (A tal (da) demanda social = Aquela demanda social). 
A preposição de é expletiva, pois pode ser retirada sem prejuízo de sentido. Entenda 
melhor: o artigo A está determinando o substantivo demanda. Depois do artigo, pode 
haver pronomes, adjetivos e numerais antes de substantivos, e eles continuarão sendo 
pronomes, adjetivos e numerais. Veja exemplos: “A vossa demanda social” (pronome 
possessivo)/“A grande demanda social” (adjetivo). “Por que não um substantivo, Pes-
tana?” Pois tal só se torna substantivo em três situações: quando se nomeia o pronome 
(O tal é um pronome), quando se quer dar a entender que alguém é notável (Ele 
é o tal (= o cara) em Português!) e quando substitui uma pessoa (Encontrei o tal (= 
homem) que te procurava).

9 – A. Note que escolas-modelos (subst. + subst.) foi considerado errado pela banca. 
Como eu já havia alertado, quando há dois substantivos formando um composto, 
em que o segundo especifica o primeiro, a preferência é pela pluralização só do pri-
meiro substantivo: escolas-modelo. Mais uma questão de concurso em que se marca 
a melhor resposta: guarda-chuvas (em guarda + substantivo, só o substantivo varia).

10 – B. Quando o substantivo composto for formado por substantivo + preposição 
+ substantivo, só o primeiro elemento variará, logo quedas d’água é a forma certa. 
Já quando um substantivo composto é formado por um substantivo + um adjetivo, 
ambos variam, logo cartões-postais. 

11 – E. Substantivos compostos formados por substantivos e adjetivos em sua forma-
ção variam normalmente, logo micos-leões-dourados e ararinhas-azuis são formas certas.

12 – C. A letra C é a única que podemos associar à afirmação do enunciado, a saber: 
“tanto pode receber a interpretação de substantivação do verbo quanto a interpre-
tação de substantivo concreto”, pois o artigo o substantiva o verbo ser, mas é possível 
interpretarmos que, devido a essa substantivação, o vocábulo ser assume valor de 
substantivo concreto, pois, como sabemos, substantivo concreto é aquele que não 
indica ação, nem estado, nem qualidade, nem sentimento. O contexto corrobora 
isso. O primeiro ser faz parte da locução substantiva ser humano, logo o vocábulo ser 
dessa expressão não foi substantivado.
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13 – E. Cal é substantivo feminino. Os demais são masculinos. Suéter e pijama pode 
ser masculino ou feminino, indiferentemente.

14 – A. Note que os substantivos vêm normalmente acompanhados de determinan-
tes: “Um anjo de asas azuis, todo vestido de luz, sussurrou-lhe num segredo os mistérios 
de outra vida.” 

15 – CERTO. O substantivo duelo refere-se à briga de dois homens por causa de uma 
mulher. Em outras palavras, retoma, resumidamente, toda a ideia anterior.

16 – D. Eis os substantivos acompanhados de determinantes: “... precisa da confir-
mação e do endosso do ‘impresso’”.

17 – O substantivo situação retoma toda a ideia do período anterior (O efeito da 
supervalorização...), com objetivo resumitivo. Por sua vez, o substantivo problema 
refere-se ao substantivo situação. Bela questão sobre o valor discursivo dos substantivos.

18 – C. A: “Os tabeliões (tabeliães é o plural correto, por convenção) reúnem-se sem-
pre às quinta-feiras.” (A forma correta é quintas-feiras porque numeral e substantivo 
variam quando formam um substantivo composto). B: “Nos últimos botas-foras (verbo 
+ advérbio não variam, logo o certo é os bota-fora”), houve grande confusão, pois a 
agência de turismo não reteu (reteve é a forma certa, derivada do verbo ter) os que 
não possuíam ingresso.” D: (A FCC adora o verbo ter e derivados!): “Se não se con-
terem (contiverem é a forma certa do verbo conter, derivado do verbo ter, no futuro 
do subjuntivo) roubos de obras-primas, gerações futuras serão privadas de grandes 
realizações do espírito humano.” E: “Os lusos-africanos (substantivo composto indi-
cando origem, nacionalidade só varia o último elemento; deveria ser luso-africanos) 
ostentavam no braço fitinhas verde-amarela (verde-amarelas é a forma certa, pois a 
regra geral de adjetivo composto diz que só varia o último elemento).”

19 – C. A palavra mal-estar é composta de um advérbio (mal) e de um verbo na forma 
nominal infinitiva (estar), a qual varia sozinha: os mal-estares. Segundo a regra dos 
substantivos compostos com a palavra guarda, caso esta venha seguida de substanti-
vo, só este variará: guarda-roupas. Portanto, ambas as palavras apresentam apenas o 
segundo elemento variando.

20 – C. A primeira aparição de via é como substantivo, pois está sendo modificado 
por uma locução adjetiva (sem saída). A segunda aparição de via é como verbo, pois 
é modificado pelo advérbio bem. Fácil assim!
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21 – B. O plural da palavra verão pode ser escrito (arbitrariamente!) assim: verões e 
verãos. Esta é uma área muito escorregadia na língua. Particularmente, considero 
tal questão caduca e fora da realidade dos concursos, mas... fazer o quê? É aquela 
velha história: “Vai que...”

22 – C. O plural de cidadão é feito com o acréscimo de -s apenas; já em pasteizinhos, a 
fórmula é: pastel > pastéis > pasteizinhos (o -s cai e entra o -(z)inho); em paul (não é o 
McCartney, rs), lê-se PA-UL (brejo, pântano; palavra oxítona), o qual, por terminar 
em -ul, o -l cai e a palavra recebe -is no plural. Pronto.

23 – C. Já sabemos que pé de moleque não tem mais hífen de acordo com a nova 
ortografia, mas este concurso não levou isso em conta, portanto vamos aplicar as 
regras. Substantivo + preposição + substantivo = só o primeiro varia (pés-de-moleque). 
Substantivo + substantivo (em que o segundo especifica o primeiro) = preferencial-
mente só o primeiro varia (bananas-maçã e canetas-tinteiro).

24 – E. Olhando pela lógica, o plural de corrimão seria apenas corrimãos, porque esta 
palavra é formada de correr + mão. Mas vulgarizou-se, ou seja, tornou-se comum o 
plural corrimões por possíveis duas razões: por um lado, porque se perdeu bastante a 
noção de que em corrimão entra o elemento mão, cujo plural é mãos; por outro lado, 
porque há tendência para fazermos em -ões o plural da maioria das palavras termi-
nadas em -ão. Em suma: há o plural corrimãos e corrimões. Este último é mais usual. 
Sobre as letras A, B, C, D, respectivamente, observe os comentários. A: quando um 
substantivo composto é formado por advérbio + adjetivo, só o adjetivo varia, logo é 
abaixo-assinados. B: quando um substantivo composto é formado por palavra inva-
riável (preposição, interjeição etc.) + substantivo, o substantivo varia, logo é contra-
-argumentos. C: o plural de tabelião é tabeliães. D: sobre o plural composto por guarda: 
guarda + substantivo (só o substantivo varia); guarda + adjetivo (ambos variam); logo 
o certo é guarda-costas.

25 – D. País > países > paíse + zinhos > paisezinhos. Beija-flores (verbo, que não varia) + 
substantivo, que varia).

26 – E. A palavra cartão-postal é composta por substantivo + adjetivo, logo ambos 
variam: cartões-postais. A palavra guarda-civil também, logo guardas-civis.

27 – A. Os substantivos compostos obra-prima, navio-petroleiro, água-marinha são 
formados por substantivo + adjetivo, logo ambos os elementos variam: obras-primas, 
navios-petroleiros, águas-marinhas.
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28 – ERRADO. O único plural de cidadão é cidadãos.

29 – D. Se pudermos substituir uma oração por um substantivo ou por um pronome 
de valor substantivo, como isso, ela terá valor de substantivo certamente. Veja: “A 
verdade é [minha péssima memória]”/“A verdade é [isso]”. 

30 – INCORRETA. Segundo o VOLP, o plural de mal-estar é mal-estares. Ponto e basta.

31 – C. O único substantivo que não varia como os demais é bate-bola (verbo, que não 
varia + substantivo, que varia): bate-bolas.

32 – B. Televisão > televisões. Mão > mãos. Produção > produções. Organização > organi-
zações. Conclusão > conclusões. Dava para errar essa questão?

33 – A. Trata-se de um modo afetivo de designar uma pessoa e um objeto.

34 – C. A expressão nominal ou substantiva é “filho de um pedreiro”, que faz refe-
rência ao “menino Joaquim Barbosa”.

35 – B. O magma, a libido, o pernoite. Mera decoreba! a) O eclipse, a dinamite, a 
derme. c) O aneurisma, o fonema, o clã. d) A pane, a ênfase, o dó.

36 – D. Todos os substantivos destacados são do tipo comum de dois gêneros, exceto 
a testemunha, que é sobrecomum, em que não se sabe se se trata de um homem ou 
de uma mulher.

Capítulo 8

Gabarito

1 – B. O adjetivo convenientes apresenta um ponto de vista, uma opinião sobre o as-
sunto (demarcações) em pauta pelo autor, por isso é modalizador.

2 – E. O adjetivo brilhante é subjetivo por ser modalizador, ou seja, exprimir um ponto 
de vista, uma opinião sobre um assunto, o futuro. Note também que ele é o único 
adjetivo que veio anteposto ao substantivo.

3 – A. Lembra-se dos adjetivos modalizadores? Mais uma questão! Ao dizer “triste 
situação”, “futuro incerto e infeliz”, “grave problema social”, os adjetivos triste, incerto, 
infeliz e grave exprimem um ponto de vista sobre o assunto tratado. Simples assim!
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4 – C. Seria melhor se fosse “bolo fofo” ou “macio”, porque o adjetivo mole pode 
passar uma ideia de consistência pastosa ou até mesmo sem consistência, como se 
estivesse estragado. Há uma carga negativa nesse adjetivo.

5 – INCORRETA. A palavra imprevisível se conserva um adjetivo, pois continua ca-
racterizando o substantivo história (em que imprevisível dormita a história = em que 
a história dormita imprevisível).

6 – INCORRETA. Segundo a regra geral de plural dos adjetivos compostos, só o 
último elemento varia, logo o plural de político-institucional é político-institucionaiS.

7 – D. A expressão de outra forma está ligada ao verbo Penso, logo é uma locução ad-
verbial, e não adjetiva. Em A, B, C e E, as expressões destacadas se ligam a termos de 
valor substantivo, como bem faz um adjetivo. Estes são os termos de valor substantivo 
a que se ligam as expressões de valor adjetivo (na sequência): magistratura, os (= 
aqueles), espírito, medida. Destaco a opção E, em que uma oração adjetiva caracteriza 
um substantivo. Não falei que já havia questão de prova sobre isso?

8 – A. O adjetivo canônicos (masculino e plural) se refere apenas ao substantivo códi-
gos (masculino e plural). B: há dois adjetivos (sociais e políticas). C: há dois adjetivos 
(mental e espiritual). D: há dois adjetivos (diferentes e religiosas). E: desmedidas é um 
adjetivo que se refere a dois substantivos (vaidades e ambições).

9 – A. Velha é um adjetivo que caracteriza o substantivo poltrona e da sala é uma locu-
ção adjetiva que também caracteriza o substantivo poltrona.

10 – INCORRETA. O adjetivo boa não é usado para exprimir um juízo de valor, mas 
sim para indicar extensão, de modo que o trecho equivalha a Durante grande/extensa 
parte do século XIX.

11 – A. Tanto extraordinária quanto heroico (agora sem acento) exprimem uma 
avalização, um julgamento por parte do autor sobre os substantivos beleza e esforço, 
respectivamente.

12 – A. Questão maldosa! A pessoa da banca que fez isso foi meio sem coração, não? 
Como você vai saber que “ornitologia” é o ramo da zoologia que trata das aves? Você 
é zoólogo? Resumindo, a banca não titubeou e lascou um adjetivo erudito da locução 
adjetiva “das aves”. Brincadeira, não? E só de curiosidade (vai que...): ofiológico (es-
tudo das serpentes), entomológico (estudo dos insetos), ictiológico (estudo dos peixes), 
saurológico (estudo dos lagartos – dinossauros). É, meu nobre... questãozinha para 



 Material Complementar

33

Sér ie  P rovas  e  Concursos

fazer a triagem. Isso não cai em prova de concurso a não ser para eliminar candidato 
ou em prova militar. Eu tive de recorrer ao dicionário para saber tudo isso, é mole?

13 – D. Para conceituar o adjetivo, é necessário apresentar a relação que ele estabe-
lece com o substantivo. Em muitas situações, a distinção entre essas duas classes de 
palavras só é possível a partir de elementos fornecidos pelo contexto. Em “direitos 
humanos”, direitos é substantivo e humanos é o adjetivo que o caracteriza; em “humanos 
direitos”, ocorre o contrário: humanos é substantivo e direitos passa a ser o adjetivo 
que o caracteriza. Este foi o gabarito oficial.

14 – D. Adjetivo pátrio é aquele que se refere a países, estados, cidades ou localidades. 
Quem nasce em Belém é belenense, quem nasce em São Luís é ludovicense ou são-
-luisense e quem nasce em Manaus é manauense ou manauara, e não “manauano”. 
Não falei que só cai isso em questão militar? E, mesmo assim, é raro.

15 – B. Lembra-se da estrutura de grau comparativo de superioridade dos adjetivos? 
Então... ela está mais do que clara aqui por meio da construção “... mais lentos que...”.

16 – A. Em condições normais de temperatura e pressão, a palavra generosas seria 
um adjetivo, mas nesse caso é impossível, pois ela está sendo determinada por um 
pronome (algumas). Lembra-se de que eu falei para você que a preocupação da 
banca é testá-lo no reconhecimento das classes gramaticais? É isso que ocorre aqui, 
um adjetivo se torna um substantivo. O substantivo é uma classe gramatical normal-
mente acompanhada de determinantes (artigo, PRONOME, numeral e/ou adjetivo). 
No caso em questão, o determinante é algumas e o substantivo é generosas. Mudança 
de classe gramatical, meu aluno: o que parecia um adjetivo era tão somente um 
substantivo. Safo?

17 – ERRADO. Opinioso significa “aquele que é inflexível em suas opiniões”. Tem 
carga semântica negativa. Não é o caso de judicioso, que significa “criterioso, de bom 
senso”. Tem carga semântica positiva. 

18 – CERTO. De fato o adjetivo necessário modifica a oração substantiva “investir em 
pesquisa”. Raciocine: o que é necessário? Resposta: investir em pesquisa. Sendo assim, 
um adjetivo não modifica só um substantivo, mas pode modificar uma oração de 
valor substantivo inteirinha.

19 – B. A palavra políticos caracteriza direitos. Logo, é um adjetivo. Todas as outras 
sublinhadas são substantivos sendo caracterizados por adjetivos. De novo, reconhe-
cimento de classe gramatical, certo?
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20 – A. Sobre a letra A, o comentário procede. A expressão que se repete no texto 
é o sintagma nominal: executiva bem-sucedida (substantivo feminino + expressão 
composta de advérbio + adjetivo).

21 – A. Note que estamos diante daquela questão de locução adjetiva versus prepo-
sição + substantivo. Observe o valor ativo (ou de posse; locução adjetiva) e o valor 
passivo (falsa locução adjetiva). Só na A existe a relação de posse, além de ser possível 
substituir a locução adjetiva (da nação) por um adjetivo correspondente (nacional).

22 – A. Este sufixo é próprio do grau superlativo absoluto sintético e serve para inten-
sificar, enfatizar um termo. Assim como -inho ou -ão (sufixos usados em substantivos 
normalmente) podem intensificar um adjetivo, o sufixo -íssimo (sufixo próprio para 
intensificar um adjetivo) também pode ampliar o sentido de um advérbio. Falarei 
mais sobre isso em grau estilístico dos advérbios.

23 – E. Nesta questão se aprende muito em todas as opções. A única afirmação 
equivocada está na E, pois independente de pobre ser deslocado, sua função sintática 
não mudará, pois ele continuará dentro do sintagma nominal (“um pobre homem da 
cidade” ou “um homem pobre da cidade”), funcionando como um adjunto adnominal. 
Só há mudança de sentido com seu deslocamento, como se diz em A e B.

24 – A. O adjetivo negras, independente da posição, significa difíceis, negativas, ruins. 
Veja as demais: B: pobre homem (coitado), homem pobre (sem dinheiro); C: simples pessoa 
(mera, desimportante), pessoa simples (humilde); D: única oferta (apenas uma), oferta 
única (singular, importante); E: grande homem (virtuoso, importante), homem grande 
(fisicamente grande). Para fechar, fino manto (caro) e manto fino (delgado).

25 – D. Melancolia é uma palavra designadora de um sentimento, portanto é um 
substantivo abstrato, que, no contexto, ainda por cima, é caracterizado pelo vocábulo 
escondida, aí sim um adjetivo. 

26 – INCORRETA. Não haveria mudança de sentido, tampouco estrutura incomum 
nestas inversões: biológicos motivos e infalível receita. No entanto, em forma melhor, há 
uma ideia de restrição e, em melhor forma, uma ideia de superlativação; em anos setenta, 
há uma mudança substancial de sentido, pois tal expressão já não se refere à idade 
(setenta anos), mas sim à geração.

27 – A. A locução adjetiva de direito pode ser substituída satisfatoriamente pelo adjetivo 
jurídica, pois o contexto o permite. Já pendular não se refere a um pêndulo literal, 
logo a locução adjetiva do pêndulo não cabe no contexto. Enfim, a locução adjetiva do 
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tirano pode ser plenamente substituída pelo adjetivo tirânico, que significa “relativo 
ao tirano, à tirania”. 

28 – B. Em pobres famílias, o adjetivo significa “dignas de pena”. Qualquer é pronome 
indefinido, e não adjetivo, mas há mudança de sentido no deslocamento, pois, à direita 
do substantivo, tal vocábulo tem sentido depreciativo. O adjetivo velhos, anteposto ao 
substantivo, significa “antigo”, e não “imprestável, gasto, obsoleto”. Em novo golpe, o 
adjetivo novo pode indicar “atual”, “recente” ou “mais um”.

29 – C. A afirmação corretíssima da I anula a da III. O que nos importa neste capítulo 
é a afirmação perfeita da II. Isto foi visto por nós na parte de formas estilísticas de 
grau. Muito boa a questão!

30 – A. Diversas origens (muitas) – origens diversas (variadas).

31 – D. Esta era para elevar a autoestima! O adjetivo escandaloso caracteriza o subs-
tantivo topete. Ponto.

32 – B. Dava para ficar em dúvida na C, não é? Mas note que a ideia de grande é rela-
tiva, subjetiva, depende de uma avaliação pessoal. Por outro lado, o adjetivo social é 
meramente informativo, objetivo, denotativo. Os demais adjetivos são modalizadores 
desde criancinhas.

33 – D. Este grau (superlativo relativo de superioridade) tem estrutura fixa: o mais + 
adjetivo + de/dentre. Não era possível errar, se você soubesse, é claro.

34 – A. O adjetivo inconsequente expressa uma opinião ou juízo do autor sobre o modo.

35 – A. É uma oração adjetiva, pois caracteriza o substantivo veículos, logo tem valor 
de adjetivo.

36 – A. O adjetivo marcante é um modalizador, logo atende ao pedido do enunciado.

37 – A. A locução adjetiva da tarde e o adjetivo perigosa caracterizam o substantivo hora.

38 – D. Brasileira é o único adjetivo, pois caracteriza o substantivo bandeira. Os 
adjetivos verde e brasileiro sofreram derivação imprópria, tornando-se substantivos.

39 – A. O único adjetivo que sofreu substantivação foi o primeiro, uma vez que veio 
antecedido de determinante. Nos demais casos, as palavras são verdadeiros adjetivos, 
pois não nomeiam, caracterizam.
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Capítulo 9

Gabarito

1 – E. Interessante questão, pois você tem de perceber que o substantivo respeito exi-
ge a preposição a, que pode ou não se combinar com o artigo masculino plural os 
(devido ao substantivo masculino milhões). Em A, o artigo não é obrigatório. Em B, 
o artigo feminino não cabe, pois se liga a um substantivo masculino plural, milhões. 
Em C, diz é transitivo direto, logo não exige preposição. Em D, o substantivo respeito 
(com sentido de relação, referência) exige preposição a. 

2 – ERRADO. Crase e artigo andam lado a lado. Há três casos tradicionais em que 
o artigo é facultativo: antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes pos-
sessivos que acompanham um substantivo e na locução prepositiva até a. Nenhum 
desses casos ocorre no texto. A primeira contração da preposição a com o artigo a 
se dá pelo verbo permitir – permite-se algo (o acesso) a alguém (a + a sociedade); 
a segunda ocorrência de crase é gerada pelo nome acesso, que exige a preposição 
a + as informações (= às informações); a terceira ocorrência é devido à exigência da 
preposição pelo adjetivo relativas (relativas a + a utilização = à utilização).

3 – D. O artigo vem antes de substantivo (a taxa); a preposição pode ligar verbos 
(continuará a ser); a preposição inicia grupo de vocábulos terminados em preposição, 
ou seja, locução prepositiva (a partir de); a preposição pode ser exigida por verbos 
(o verbo chegar exige a preposição a, que fica antes do pronome relativo que). 

4 – CERTO. O artigo definido só se contrai com as preposições a, de, em e por.

5 – E. O primeiro os é complemento do verbo empurrar, logo é um pronome oblí-
quo átono. O segundo o pode ser visto como um artigo expletivo ou como parte 
da locução pronominal interrogativa o que, de modo que não pode ser analisado 
isoladamente. Questão maldosa! O terceiro o vem antes do pronome relativo que 
e pode ser substituído por um pronome demonstrativo (= aquilo), por isso é um 
demonstrativo. O quarto é demonstrativo também (o = aqueles). O último é um 
artigo, pois vem antes do substantivo país. Note que a FGV foi bem tradicional por 
não contrair o artigo com a preposição antes de sujeito de verbo no infinitivo (de o 
país perder, e não do país perder).

6 – CERTO. Em dos, os é um pronome demonstrativo, pois equivale a “aqueles” e 
vem antes da preposição de. Em da, a” é artigo, pois vem antes do substantivo Idade.
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7 – E. Não há artigo antes do pronome todo acompanhando substantivo. O a é só 
uma preposição.

8 – E. O vocábulo uma pode ser artigo indefinido, numeral ou pronome indefinido. 
No contexto, uma não indica quantidade, nem vem sozinho no texto, logo só pode 
ser um artigo indefinido.

9 – CERTO. A preposição em pode se contrair com o artigo um sem problema algum: 
em + um = num. 

10 – F. O artigo um indetermina, pois é indefinido, logo a afirmação é falsa. Não se 
sabe que comerciante ou que produtor é.

11 – D. Em I, com a retirada dos artigos, a ideia de generalização permanece; não 
há problema (correto). Em II, os dois-pontos separariam orações coordenadas assin-
déticas, a palavra seguinte após saúde vem realmente com letra minúscula (correto). 
Em III, nenhum vocábulo exige a presença da preposição com (incorreto). Em IV, 
a contração de em com um (num) é viável; a separação, idem (correto). Em V, se o 
artigo definido for retirado resta apenas a preposição a, sem acento grave (incorreto). 
Em VI, em + as = nas (correto).

12 – E. Em I, a ausência do artigo não implica erro e mantém a mesma ideia; só não 
há crase, pois a preposição a (exigida pelo substantivo acesso) não se contrai com 
artigo a. Em II, a ideia de generalização se mantém com a expressão no plural, daí 
que você percebe que a ausência do artigo (em I) ou a presença do artigo indefini-
do imprimem um valor generalizador, assim como a expressão no plural. Em III, o 
gerúndio tem valor de adjetivo. Em IV, o advérbio muito é dispensável por ser um 
termo acessório, acrescentando uma nova circunstância semântica ao contexto, mas 
sua ausência não interfere na estrutura sintática; se a questão falasse que o sentido 
não mudaria com sua ausência, aí seria falsa a afirmação, pois muito mais é diferente 
de mais, sozinho.

13 – D. Em A, o a liga verbos, logo é uma preposição. Em B, o a liga palavras, logo 
é uma preposição. Em C, o a inicia locução adverbial, logo é uma preposição. Em 
D, o a é um artigo, pois vem antes do substantivo família, com o qual concorda em 
gênero e número.

14 – A. O primeiro a liga um verbo a outro, logo é uma preposição. O segundo a vem 
antes de um substantivo, concordando em gênero e número com ele, logo é um artigo.
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15 – B. O nome críticas exige a preposição a, assim como voltei. Logo, nos dois casos 
a é uma preposição.

16 – B. Não pode haver dois artigos numa estrutura de superlativo relativo. Logo, 
a frase deveria ser reescrita assim: “A ilha mais paradisíaca pede regulamentação.”. 

17 – E. Vejamos: “A (artigo) primeira é tecnológica: a (artigo) internet começou, 
há vários anos, a (preposição) erodir a (artigo) receita da (preposição + artigo) 
indústria cultural.”.

18 – ERRADO. Segundo Domingos Paschoal Cegalla, equivalendo a “todas as pes-
soas, toda a gente”, a expressão todo mundo ou todo o mundo é válida, mas a segunda 
é preferencial. Ele diz ainda que o uso do artigo é obrigatório quando mundo se usa 
no sentido de Terra (O jogo será transmitido para todo o mundo; ou seja, para o mundo 
inteiro.). Logo, o artigo não pode ser retirado.

19 – CERTO. A ausência do artigo não torna o trecho errado, pois a expressão consi-
derados essenciais já determina o substantivo medicamentos, de modo que o artigo antes 
dele é dispensável. Uma maneira de perceber que o artigo pode ser dispensado é por 
meio desta reescritura com pronome indefinido: “... ampliar o acesso da população 
a todos os medicamentos considerados essenciais...”. Percebe que a ideia é a mesma 
quando se coloca o pronome indefinido todos antes do substantivo? No entanto, veja 
esta outra frase: “Ele sobreviveu ao rigoroso exame na empresa.” (isso significa que 
há um só rigoroso exame na empresa). Agora: “Ele sobreviveu a rigoroso exame na 
empresa.” (sem o artigo, há mais de um exame rigoroso na empresa).

20 – E. Em A, o é artigo, pois vem antes de substantivo. Em B, o é artigo expletivo 
ou constituinte da expressão interrogativa o que. Em C, o é artigo, pois vem antes de 
substantivo (note que a visão do CESPE sobre a contração de preposição com artigo 
antes de sujeito de verbo no infinitivo foi tradicional, isto é, não há contração). Em 
D, o é artigo, pois vem antes de substantivo. Em E, o é pronome demonstrativo, pois 
vem antes do pronome relativo que e pode ser substituído por aquele, assim como no 
enunciado o o pode ser substituído por aquilo.

21 – B. O primeiro vem antes de substantivo, logo é artigo. O segundo vem ligando 
termos, logo é uma preposição. O terceiro é pronome oblíquo átono, pois completa 
o verbo encontrar.

22 – CORRETA. Não há incoerência nem incorreção na reescritura “... a coloniza-
ção espanhola caracterizou-se largamente... pela aplicação...”. Ambas as expressões 
determinam o substantivo.
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23 – ERRADO. O a não pode ser artigo, pois artigo concorda em gênero e número 
com o substantivo, o que não é o caso. O a é uma preposição, pois liga o nome acesso 
a revólver. A preposição é um conector, o artigo nunca.

24 – CORRETA. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo que acompanha 
substantivo.

25 – D. Em I, só um é artigo indefinido do substantivo passo. Em II, todo o indica 
inteireza, todo indica “qualquer”; há mudança de sentido, equivalendo a “qualquer 
mundo”. Em III, por + a = pela; perfeito!

26 – CORRETA. De fato, há contração de em + as = nas. 

27 – CORRETA. De fato As é um artigo definido, pois precede um substantivo (eco-
nomias), concordando em gênero e número com ele e determinando-o.

28 – C. Não há contração da preposição com o artigo quando este faz parte do nome 
de uma publicação. Logo, deveria ficar assim: “Li a notícia em ‘O Estado de Sergipe’”.

29 – C. O artigo nunca vem antes ou depois do pronome relativo cujo! Nunca!

30 – Correta. Segundo já sabemos, o artigo é facultativo antes do pronome possessi-
vo adjetivo, portanto, dizer: “Comprei meu carro ontem.” e “Comprei o meu carro 
ontem.” dá no mesmo!

31 – C. O a é um artigo definido, pois vem antes de um substantivo, determinando-
-o. O um é um artigo indefinido, pois vem dentro de um sintagma nominal cujo 
núcleo é um substantivo (engano), indeterminando-o. O vocábulo triste caracteriza 
o substantivo engano, logo é um adjetivo.

32 – D. O segundo a vem antes de um substantivo, determinando-o, logo estamos 
diante realmente de um artigo definido. O primeiro a é exigido pelo adjetivo igual, 
e, quando isso ocorre, o a é fatalmente um conector, uma preposição.

33 – C. Questão linda! Falei sobre isso em Valor Discursivo. Releia o diálogo entre os 
fofoqueiros e a explicação dada por mim e pelo Celso Cunha. É muito verdade que 
substantivos precedidos de artigos indefinidos nunca podem aparecer textualmente 
como termos que se referem a outros anteriores.

34 – B. Antes de pronome possessivo que acompanha um substantivo, o artigo é 
facultativo.
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Capítulo 10

Gabarito

1 – A. O substantivo grama é masculino quando se trata de unidade de peso, logo o 
numeral cardinal precisa variar em gênero e número com ele: “duzentos gramas”.

2 – B. O algarismo romano X tem como correspondente árabe 10. No caso de so-
beranos, papas, séculos, livros e partes de uma obra, até 10o (décimo), lê-se como 
ordinal, depois como cardinal.

3 – D. O algarismo romano X tem como correspondente árabe 10. No caso de so-
beranos, papas, séculos, livros e partes de uma obra, até 10o (décimo), lê-se como 
ordinal, depois como cardinal.

4 – C. Preposição a+ a (artigo) = às. Sob é preposição. Ambos é numeral dual, equiva-
lendo a “um e outro” ou “os dois”. Se é pronome pessoal oblíquo átono.

5 – D. Os vocábulos oito, três, dez e 5,7 milhões são cardinais e 40% é fracionário.

6 – C. O algarismo romano X tem como correspondente árabe 10. No caso de so-
beranos, papas, séculos, livros e partes de uma obra, até 10o (décimo), lê-se como 
ordinal, depois como cardinal.

7 – A. Uma é artigo indefinido. Segunda, 2002, dez, cinco são numerais cardinais.

8 – B. A conjunção e liga centenas a dezenas, dezenas a unidades.

9 – B. Ambas as vezes equivale a “As duas vezes”.

10 – C. Segundo os gramáticos José de Nicola e Ernani Terra, em seu livro 1.001 
Dúvidas de Português, o vocábulo a pode ser um numeral ordinal quando equivale a 
“primeiro”, indicando uma sequência. O dicionário Michaelis diz que é um adjetivo 
“com a acepção de primeiro: 1 Sempre posposto ao substantivo modificado: a cadeira 
a, o livro a, o parágrafo a; 2 Posposto a um algarismo, indicando o primeiro objeto de 
uma série secundária ou a primeira repetição do mesmo número: casa 21-A, classe 
cinco-a, página 25-a”. Questão estranha!

11 – A. O primeiro e o último são ordinais, pois carregam uma ideia serial ou sequen-
cial. Os demais são cardinais, pois indicam apenas quantidade.
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12 – D. Após X (décimo), lê-se como cardinal, logo “Luís XVI (dezesseis)”. Esta é a 
regra para reis, séculos, papas etc.

13 – ERRADA. Até X (décimo), lê-se como ordinal, logo século VIII (oitavo).

14 – ERRADO. A expressão cerca de dez indica indefinição, ideia aproximada, muito 
diferente da clara ideia numérica contida em uma dezena de.

15 – B. Mais uma questão com “ambos/ambas”. Do ponto de vista do Bechara, tal 
questão poderia ser anulada, pois ele diz que ambos também pode ser considerado 
um pronome.

16 – A. Mero reconhecimento de tipos de numeral. Cardinal indica quantidade 
absoluta. Ordinal indica posição, sequência, ordem.

17 – C. Questão maldosa! Quadringentenário (ou quadricentenário) se refere a fato 
sucedido 400 anos antes. Sesquicentenário se refere a período de 150 anos, pois o 
prefixo sesqui – significa “um e meio”, logo “um centenário e meio” é igual a “cento 
e cinquenta anos”. Um sinônimo de sesquicentenário é tricinquentenário. Septenário 
faz menção ao período de 7 dias/anos. O sufixo -ário indica, dentre outras coisas, 
“o que ou aquele que está na casa dos anos”: centenário, ducentenário, tricentenário, 
quadragenário, quinquagenário, sexagenário, septuagenário, octogenário, nonagenário etc. 

18 – D. A opção certa é autoexplicativa.

19 – B. Perceba que o eu-lírico multiplica tudo por dez para indicar uma ideia bem 
hiperbólica (exagerada) do que ele sente: dez vezes a cada dia (1 x 10 = 10), setenta 
a cada semana (7 x 10 = 70), trezentas a cada mês (30 x 10 = 300). Logo, a semana 
tem sete dias e o mês indicado, exatos trinta dias. 

20 – A. Brasileiro é um adjetivo, mas foi substantivado pelo determinante artigo (o). O 
vocábulo um só pode ser numeral, pois indica unidade (quantidade) dentro de um 
grupo. O a é uma preposição, pois vem antes de verbo. O outro a é um artigo, pois 
vem antes do substantivo tese. O o é um artigo, pois vem antes do substantivo mosquito. 
Por fim, epidemia é um designador precedido de artigo, logo é um substantivo.

21 – C. Quanto ao numeral dois, ninguém tem dúvidas de que é um numeral cardinal. 
Sobre meio, talvez rolasse uma dúvida, pois tal vocábulo também pode ser um subs-
tantivo ou um advérbio. Nesse caso, é um numeral mesmo, pois equivale a “metade” 
(dois quilômetros e meio – metade de um quilômetro).
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22 – E. Sete é numeral cardinal. Artigo é um nomeador, logo é um substantivo. De é 
uma preposição, pois liga termos.

23 – C. Três é numeral cardinal. A precede substantivo, logo é artigo. Aquecimento é 
precedido de artigo, logo é substantivo.

24 – B. É cardinal, pois indica quantidade absoluta.

25 – A. “Exercer papel” adjetivo não é o mesmo que “ser” adjetivo. Como já sabemos 
que existem numerais adjetivos, pelo fato de acompanharem substantivos atribuindo-
lhes determinados sentidos, não temos dúvidas de que dois em os dois registros tem 
“valor de/papel de” adjetivo. Reitero: não é um adjetivo, mas um numeral adjetivo. 

26 – B. Meio equivalendo a “metade” é um numeral fracionário. A: substantivo. C: 
advérbio. D: substantivo. E: advérbio.

27 – C. Cinco é um numeral cardinal substantivo, pois indica quantidade e substitui 
substantivos. 

28 – B. A palavra um cerceada por só, somente, apenas e sequer é um numeral.

29 – C. Eu é pronome pessoal do caso reto. Terceira é numeral ordinal, pois indica 
posição, ordem. Contente é adjetivo, pois caracteriza o substantivo Ana. Emprego é 
substantivo, pois está determinado por um adjetivo (novo).

30 – D. Mim é pronome pessoal oblíquo tônico. Dois é numeral cardinal, pois indica 
quantidade absoluta. Sonho é substantivo, pois é um designador.

Capítulo 11

Gabarito

1 – Só a segunda está INCORRETA, pois a expressão sua construção refere-se ao an-
tecedente crise financeira e não a banco Lehman Brothers. Na primeira, no qual substitui 
sem problemas em que, retomando um longo período; veja o contexto: “Depois de ter-
mos vivido um longo período em que (= no qual) prevaleceu a ilusão da racionalidade 
intrínseca...”. Na terceira, veja que a expressão seu funcionamento retoma o assunto do 
contexto, a saber: mercados financeiros: Depois de termos vivido um longo período em 
que prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, hoje 
há novamente o reconhecimento das fragilidades e dos riscos sistêmicos associados 
a seu funcionamento (ou seja, ao funcionamento dos mercados financeiros).
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2 – INCORRETA. Veja o contexto: “... o indivíduo tem as condições mínimas para 
atingir a felicidade, a que todos os homens tendem”. Lembra-se de que eu falei sobre 
o uso obrigatório da preposição antes do pronome relativo quando um verbo após 
ele exigi-la? Deveria ser: “... o indivíduo tem as condições mínimas para atingir a 
felicidade, à qual todos os homens tendem”, com acento indicativo de crase.

3 – A. Na primeira afirmação, não há erro gramatical algum, nem se desrespeitam as 
relações entre os argumentos se substituirmos onde por em que, uma vez que ambos os 
pronomes relativos retomam uma palavra que indica lugar (mundo); falsa afirmação, 
portanto. Na quarta afirmação, há de fato erro gramatical e a relação entre os argu-
mentos é desrespeitada, uma vez que o pronome relativo onde não é substituível por 
outro pronome relativo não iniciado por preposição; a substituição só seria possível 
assim: “... uma ponte ou uma estrada na qual se cobrava pedágio.”.

4 – C. Em A, o pronome oblíquo átono -lo retoma o substantivo desenvolvimento. Em 
C, veja o contexto: “Acabar drasticamente e de imediato com as emissões de CO2 e 
com a utilização de combustíveis fósseis não é possível. Por outro lado, adotar novas 
tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar.”. 
Em D, veja o contexto: “A principal fonte de energia hoje são os combustíveis fósseis 
e o maior vilão dessa história é a emissão de CO2 na atmosfera (embora não seja o 
único). Parece irreversível a tendência à sua redução pela adoção de novas e mais 
eficientes tecnologias e fontes de energia.”. Percebeu que o pronome destacado não 
se refere à industrialização, mas sim à emissão?

5 – A. Os pronomes Essas (demonstrativo) e elas (pessoal reto) têm valor anafórico, 
retomando energias renováveis. O uso dos pronomes Tais e essas está adequado na letra 
B. O uso do pronome indefinido Certas está inadequado na letra C, pois dá, errada-
mente, uma ideia vaga. A mesma inadequação ocorre em D e em E com Algumas/
algumas e Diversas/certas.

6 – CERTO. O pronome oblíquo átono é usado antes do verbo auxiliar ou após o 
principal quando vem uma palavra atrativa antes da locução verbal. Corretíssimo!

7 – Se retirarmos o pronome demonstrativo o (= aquilo) antes do pronome relativo 
que, a estrutura ficará comprometida, pois o pronome relativo deixará de retomar 
um termo, coisa que não existe na língua portuguesa. Veja: “Nos países em geral, 
economistas, políticos e o noticiário gostam é de índices sobre macroeconomia, nú-
meros abstratos que indicam a situação geral da economia, mas não revelam que se 
passa em seu interior.” Alguns gramáticos vão dizer que este pronome negritado é 
um pronome indefinido, equivalendo a que coisa. Questionável... bem-vindo à ESAF. 
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8 – CERTO. No texto 1, há usos prescritos e não prescritos: “Dá-se isto...”: segundo 
a prescrição gramatical, não se inicia período com pronome oblíquo átono; tem ele 
de ficar em posição enclítica (após o verbo); a ênclise está adequada, portanto. “Me 
mande...”: segundo a prescrição gramatical, não se inicia período com pronome 
oblíquo átono; tem ele de ficar em posição enclítica (após o verbo); a forma ade-
quada à norma culta, portanto, não seria a próclise (antes do verbo), mas a ênclise: 
“Mande-me...”. No texto 2, há total respeito às regras de colocação pronominal: 
“E desde já te agradeço o reclame e os cobres, pois estou certo que foi você que se 
lembrou do meu nome”. Os pronomes oblíquos átonos estão em posição proclítica 
(próclise), pois o advérbio já e o pronome relativo que “atraem” o pronome oblíquo, 
ficando antes do verbo.

9 – ERRADO. Segundo as regras de colocação pronominal, é facultativo o uso do 
pronome oblíquo antes de sujeito explícito (nome ou pronome), sem “palavra atra-
tiva”. Simples assim!

10 – ERRADO. Na primeira ocorrência, a colocação é facultativa, pois há sujeito 
explícito sem palavra atrativa. Na terceira ocorrência, a colocação é igualmente 
facultativa, pois segue esta regra: “infinitivo não flexionado precedido de palavras 
atrativas ou das preposições para, em, por, sem, de, até, a”. Na segunda ocorrência, a 
palavra denotativa de exclusão só serve de atrativa, logo a próclise é obrigatória.

11 – CERTO. Esta questão trata da função referencial (anafórica) do pronome. A 
elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido pelo contexto. E é exata-
mente o contexto que nos permite dizer que a afirmação da banca procede, pois na 
linha 6 o sujeito elíptico (implícito) é “Oscar”; por sua vez, o pronome anafórico ele 
(que retoma um termo anterior) faz referência a Oscar, e não a outro nome. Talvez 
você confundisse o referente Oscar com Papai do Céu, mas o contexto não deixa 
dúvida, pois logo após ele vem como um verdadeiro homem, logo não pode se referir a 
Papai do Céu, mas sim a Oscar. 

12 – CERTO. Esta questão é chatinha; não é qualquer um que faz, não! Trata do uso 
do pronome demonstrativo este com valor catafórico (refere-se a um termo ou ideia 
posterior). Realmente não é possível a reescrita proposta, pois o pronome oblíquo 
átono o (... e o desenvolvam) tem valor anafórico e está retomando aquilo que é 
“este nobre fim”, a saber, o que vem após os dois-pontos (fazer o homem feliz dentro do 
curto prazo que lhe foi dado para viver). O problema desta retomada anafórica pelo o 
é que o referente do pronome catafórico este só vem após os dois-pontos, logo não 
podemos retomar o referente do catafórico este pelo oblíquo átono anafórico o. Em 
outras palavras, a reescrita só seria realmente possível assim: “... que estimulem e 
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desenvolvam este nobre fim: fazer o homem feliz dentro do curto prazo que lhe foi 
dado para viver, e o desenvolvam.”. 

13 – ERRADO. Note que o texto começa falando sobre o homem, centrando-se 
nele e em sua maneira de ver o mundo. Daí que não podemos jamais dizer que as 
expressões sua sociedade e sua expressão estejam se referindo a um fenômeno/con-
ceito (etnocentrismo). Afinal, a sociedade é do homem e a maneira de se expressar 
(expressão) é igualmente do homem. Observe também que o pronome sua retoma, 
como anafórico que é, a palavra homem, presente nas linhas iniciais. Observe que se 
fala sobre “sua cultura” e “seu modo de vida”. Cultura de quem? Modo de vida de 
quem? Do homem. Veja, então: “É comum a crença de que sua própria sociedade (a 
própria sociedade do homem) é o centro da humanidade...”; “É comum a crença de que 
sua própria sociedade é... a sua única expressão (a única expressão do homem).”. Ufa! 

14 – CERTO. O CESPE/UnB adora esse tipo de questão. Bem... uma maneira de 
visualizarmos melhor os referentes é por meio da reescritura, logo o faça: “(...) 
Sua cultura tem base em tolerância e solidariedade. Sua cultura (A cultura da paz) 
respeita os direitos individuais...”. Percebe que a reescritura mantém a coesão e a 
coerência? Portanto, realmente o pronome Ela remete a “Sua cultura”, que, por sua 
vez, refere-se à “cultura de paz”.

15 – C. A única alternativa que apresenta o pronome pessoal de tratamento usado de 
maneira correta é a C, pois, quando se usa pronome de tratamento, a regra gramatical 
diz que os verbos e outros pronomes que referem a ele devem estar na 3ª pessoa do 
discurso, o que não ocorre nas demais alternativas. Segundo os principais manuais 
de redação oficiais, as abreviaturas usadas pela FCC não procedem. Segundo o irre-
futável Celso Pedro Luft, revisor do Manual de Redação da Presidência da República, a 
abreviatura de Vossa Excelência é V. Exa. (ou V. Exª.). Bem-vindo à FCC. 

16 – B. Para que esteja correto o uso da preposição antes do relativo, você tem de 
perceber se o verbo ou o nome que vem após o pronome relativo está exigindo 
preposição. Veja a letra B: “... um vício de que muita gente da imprensa não consegue se 
esquivar”. A pergunta que você vai fazer é: “Muita gente da imprensa não consegue 
se esquivar de quê?”. Do vício, certo? Afinal, quem se esquiva se esquiva de algo/
alguém. Em outras palavras, veja se após o pronome relativo há um verbo ou um 
nome exigindo uma preposição. Se houver (Brasil!), a preposição ficará antes do 
pronome relativo! Ok? Agora teste esse conhecimento nas demais alternativas, já 
corrigidas: A: “O Príncipe é um símbolo reincidente, de cujo nome pessoal talvez 
nem mesmo a Branca de Neve tenha conhecimento.”. Quem tem conhecimento tem 
conhecimento de algo. O cujo está bem usado, pois ele sempre vem relacionando dois 
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nomes, estabelecendo uma relação de posse entre eles. Desdobrando a oração, ela 
ficaria assim: “Talvez nem mesmo a Branca de Neve tenha conhecimento do nome 
pessoal do Príncipe. Percebe a relação de posse entre nome e Príncipe? C: “A trama 
da qual o personagem anônimo participa jamais seria a mesma sem o seu concurso.” 
Quem participa participa de algo. O pronome relativo a qual está retomando a trama, 
expressão feminina, logo está bem usado. D: “Em dois segundos o lenhador tomou 
uma decisão da qual decorreria toda a trama já conhecida de Branca de Neve.”. Toda 
a trama decorreria de algo. E: “Os figurantes anônimos muitas vezes são responsá-
veis por uma ação de que irão depender todas as demais.”. Quem irá depender irá 
depender de algo/alguém.

 

17 – E. Primeira parte: quem cultua cultua algo ou alguém, certo? Ok. Delacroix 
é um nome masculino singular, certo? Portanto o pronome oblíquo a ser usado é 
o pronome o. Só que o verbo termina em -r, certo? O r vai deixar de ser usado e o 
pronome o vai se tornar lo. Daí, temos a seguinte reescritura: “nem por isso deixa 
de cultuá-lo”. Segunda parte: o pronome oblíquo átono vai substituir uma expres-
são substantiva de núcleo feminino e singular, e o verbo não termina em -r, logo 
a reescritura certa é: “Cézanne a admira” ou “Cézanne admira-a”. A colocação do 
pronome neste caso é facultativa. Terceira parte: observe que a expressão substantiva 
sublinhada tem núcleo feminino singular, logo usaremos o pronome oblíquo átono 
a; como o advérbio já vem colocado antes do verbo, o pronome também ficará antes 
do verbo: “já a encontramos”.

18 – A. Na letra A, veja que o cujo está bem usado, respeitando todos aqueles critérios 
de uso que a gente já viu. Sobre a preposição, ela vem antes do pronome relativo 
porque o verbo acreditar a exige: “Não deu certo o tal do método prático em cuja 
eficiência Paulo Honório chegou a acreditar.”. Vejamos os demais erros: b) “Para o 
jornalista, a criação da língua literária requer uma técnica sofisticada DE que nenhum 
escritor pode abdicar.” Quem abdica, abdica algo ou de algo. c) “Quando Paulo Ho-
nório leu os dois capítulos datilografados, sentiu neles um artificialismo verbal que 
jamais toleraria.” Quem tolera, tolera algo/alguém. d) “Se literatura fosse um arranjo 
de palavras difíceis, os dicionaristas fariam poemas cujo brilho ninguém superaria.” 
Quem supera, supera algo/alguém. e) “A linguagem A que Paulo Honório de fato 
aspirava era simples, direta, e não uma coleção de figuras retóricas.” Quem aspira, 
aspira A algo (no sentido de almejar).

19 – C. Observe com calma: “As hipóteses aventadas, em que se baseiam os especialistas, 
devem ainda ser comprovadas por exames acurados.”. Quem se baseia se baseia em 
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algo. Aí está. Simples assim. Faça esse teste nas outras alternativas e constatará que 
não se exige a preposição em.

20 – C. Sobre a letra C, o verbo definir é transitivo direto, exige complemento não 
preposicionado (objeto direto). Como já sabemos, o lhe substitui termos preposicio-
nados (objeto indireto), logo a substituição está inadequada. Deveria ser “definiu-o”, 
pois -o, -a, -os, -as (e variações: -lo, -la, -los, -las, -no, -na, -nos, -nas) exercem função de 
objeto direto, substituindo complementos não preposicionados.

21 – E. Na letra E, o lhe foi usado para substituir um complemento não preposicio-
nado; isso é um erro, uma vez que tal pronome só substitui complemento preposi-
cionado (a ele(a/s); para ele(a/s)). Ok? Deveria ser: “Guimarães Rosa mantém-no 
ou Guimarães Rosa o mantém”.

22 – C. A afirmação do tópico II está equivocada, pois o verbo que vem após o pronome 
relativo está no plural, logo o pronome relativo ‘que’ pode retomar tranquilamente o 
núcleo do termo preposicionado anterior. Agora, por uma questão de maior clareza, 
o uso do pronome relativo os quais realmente é melhor. Isso não significa que o uso 
do que implicaria ambiguidade ou erro. Veja: “A própria literatura consagra escritores 
no mercado internacional, os quais/que negociam seus direitos por intermédio de agentes...”. 

23 – D. Questão interessante. Na letra D, numa análise mais “moderna”, o adjetivo 
pesado exige um complemento preposicionado iniciado por a ou para, por isso o uso 
do lhe é aceitável. Lembra que o lhe pode ser substituído por “a/para ele”? É isso aí. 
“O jarro era por demais pesado para ele = o jarro lhe era por demais pesado”. Eu 
disse que a questão é interessante, pois a maioria dos gramáticos dizem que o lhe só 
pode exercer função sintática de objeto indireto em detrimento de outros estudiosos 
da língua, como Claudio Cezar Henriques, Ulisses Infante, Faraco & Moura, Celso 
Pedro Luft e mais uns pingados. Estes dizem que o lhe pode exercer função sintática 
de complemento nominal, que também é um termo preposicionado. Os gramáticos 
tradicionais vão dizer que, mesmo com o verbo ser (verbo de ligação), o lhe tem função 
de objeto indireto; é mole? Fique esperto!

24 – E. a) “A obsolescência e o anacronismo, atributos com os quais os americanos 
manifestam todo seu desprezo, passaram a se enfeixar com a expressão dez de se-
tembro.” (Os americanos manifestam todo seu desprezo com estes atributos: obso-
lescência e anacronismo.) O uso do pronome relativo os quais está correto, pois ele 
retoma atributos (masculino plural). b) “O estado de psicose, no qual imergiram 
tantos americanos, levou à adoção de medidas de segurança cuja radicalidade muitos 
recriminam.” Quem imerge imerge em algum lugar. Quem recrimina recrimina algo/
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alguém. O uso dos pronomes relativos está correto, pois o qual retoma “estado de 
psicose”, expressão masculina singular; quanto ao cujo, estabelece a relação de posse 
entre dois nomes adequadamente. c) “A sensação de que o 11/9 foi um prólogo de 
algo o qual ninguém se arrisca a pronunciar é um indício do pasmo do qual foram 
tomados tantos americanos.” Quem se arrisca a pronunciar se arrisca a pronunciar 
algo. Quem é tomado é tomado de alguma coisa. Quanto ao uso de o qual retomando 
algo e pasmo, não há nada a dizer, pois está corretíssimo. d) “Não é à descrença, sen-
timento por que nos sentimos invadidos depois de uma tragédia, é à esperança que 
queremos nos apegar.” Quem se sente invadido, se sente invadido por algo. Quem 
quer se apegar, quer se apegar a algo/alguém. Sobre o uso do pronome relativo que, 
você já sabe que ele retoma qualquer palavra. e) “Fatos como os de 11/9, com que 
ninguém espera se deparar, são também lições terríveis, de cujo significado não se 
deve esquecer.” Quem espera se deparar espera se deparar com algo/alguém. Quem 
não se deve esquecer não se deve esquecer de algo/alguém. Os pronomes relativos 
que e cujo estão dentro do padrão culto.

25 – C. NUNCA o pronome oblíquo átono pode ficar após verbo no particípio! 
Regra clássica!

26 – C. Veja o contexto: “Um texto descuidado não chega a ser atestado de toda 
uma formação educacional frágil. Mas o é (ou seja, ‘mas é atestado’) da forma como 
damos ênfase àquilo que fazemos...”. Cuidado com esse pronome demonstrativo que 
substitui uma ideia inteira!

27 – B. Comento só as letras A e E, pois têm a ver com este capítulo. Na letra A, de 
fato o pronome possessivo sua tem como referente “remédios europeus”. Uma ma-
neira de você perceber isso é substituindo o pronome pelo referente. Veja: “... que 
importavam remédios europeus e usavam produtos nativos na formulação dos remédios 
europeus”. Foi? Em E, o pronome relativo que refere-se a boticários de fato; substitua: 
“... eram manipuladas por boticários, os boticários importavam remédios...”. Foi?

28 – Totalmente INCORRETA! O pronome demonstrativo tais não é usado em 
linguagem informal apenas, mas também em linguagem formal para retomar termos, 
quando equivale aos demonstrativos esse(a/s). Veja se a substituição não é perfeita: 
“O que essas pessoas talvez nunca percebam...”. 

29 – B. Sobre B: o artigo é facultativo antes de pronome possessivo adjetivo. Portanto, 
correta a reescrita. Na letra A, ocorre um erro, pois o pronome indefinido seguido 
de artigo tem um sentido; sem artigo, outro. Sobre a letra E, veja o contexto para 
saber se é possível trocar o pronome relativo que por a qual: “Portanto, correríamos o 
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risco de, mesmo vivendo muito, ter de suportar a dor das perdas prematuras a qual, 
em função de uma vida maior, seriam muito mais doloridas.”. Note que o pronome 
relativo, na verdade, pelo contexto, está retomando “perdas prematuras”, logo deveria 
ser as quais e não a qual. Foi? Reescrevendo corretamente: “Portanto, correríamos o 
risco de, mesmo vivendo muito, ter de suportar a dor das perdas prematuras que/as 
quais, em função de uma vida maior, seriam muito mais doloridas.”.

30 – A. A forma foram fechando-se respeita o registro culto da língua, pois, em uma 
locução verbal, o pronome oblíquo átono pode ficar depois do verbo principal no 
gerúndio (ênclise), sem problemas. 

31 – B. Cuidado com as preposições antes dos pronomes relativos! A essa altura do 
campeonato, você não pode mais garotear, hein! Veja de novo a letra B: exige-se alta 
habilitação para (esta preposição fica antes do pronome relativo cujo); o verbo caber 
exige a preposição A, que fica antes do pronome quem obrigatoriamente. Veja os 
erros das demais: a) A argumentação na qual se valeu o ministro baseava-se numa 
analogia em cuja pretendia confundir função técnica com função política. Quem se 
vale se vale de, então deveria ser: “A argumentação da qual se valeu...”. O pronome 
relativo cujo vem entre dois nomes estabelecendo uma relação de posse, o que não 
ocorre neste texto. Portanto, o texto deveria ser reescrito assim: “A argumentação da 
qual se valeu o ministro baseava-se numa analogia que pretendia confundir função 
técnica com função política.”. c) Para muitos, seria preferível uma escolha baseada 
no consenso do voto do que a promoção pelo mérito onde nem todos confiam. O 
adjetivo preferível, assim como o verbo preferir, exige a preposição A, isto é: “Para mui-
tos, seria preferível uma escolha baseada no consenso do voto à promoção...”. Além 
disso, o pronome relativo onde só retoma palavra de sentido locativo, o que não é o 
caso. Portanto, o texto deveria ser escrito assim: “Para muitos, seria preferível uma 
escolha baseada no consenso do voto à promoção pelo mérito no qual nem todos 
confiam.”. d) A má reputação de que se imputa ao “assembleísmo” é análoga àquela 
em que se reveste a “meritocracia”. O verbo imputar não exige a preposição de, mas 
sim o verbo revestir-se, logo o trecho deveria ser escrito assim: “A má reputação que 
se imputa ao ‘assembleísmo’ é análoga àquela de que se reveste a ‘meritocracia’”. 
e) “A convicção de cuja não se afasta o autor do texto é a de que a adoção de um 
ou outro critério se faça segundo à natureza do caso.” Pela milésima vez, o cujo só 
vem entre dois nomes, o que não é o caso. A crase final não procede, pois não há 
contração de preposição a com artigo a para haver a crase. Logo, o trecho deveria 
ser escrito assim: “A convicção de que/da qual não se afasta o autor do texto é a de 
que a adoção de um ou outro critério se faça segundo a natureza do caso.”.
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32 – D. Uma maneira de descobrir que expressão está sendo substituída pelo pro-
nome demonstrativo isso é simplesmente substituir o pronome pela expressão (ou 
por uma paráfrase dela), no contexto. Veja: “Sem dúvida, não podemos abrir mão 
de nenhum dos dois objetivos. Análise rasa baseada em uma ótica ultrapassada, na 
qual projetos hidrelétricos provocam necessariamente impactos ambientais irrecupe-
ráveis e não compensáveis, sugere que esse duplo objetivo é inatingível. Mas a ideia 
de que não é possível aliar construção de hidrelétricas e preservação da Amazônia 
não tem de ser assim ...”.

33 – CORRETA. Reveja o trecho: “Também certos latino-americanos (adjetivo 
pátrio que reporta ao processo de colonização), como o brasileiro (adjetivo pátrio 
específico) Caio Prado Jr., o trindadense (adjetivo pátrio específico) Eric Williams 
e o argentino (adjetivo pátrio específico) Sérgio Bagu, haviam chamado a atenção 
para a vinculação, desde a colônia, da sua região (ou ‘da região deles’, a saber: Brasil, 
Trinidad e Tobago e Argentina) com o capitalismo mundial.”.

34 – ERRADO. Afirmação equivocada, pois o demonstrativo Essas (também esse, esses, 
essa) nunca é usado para se referir a termo posterior. No contexto, “Essas” refere-se 
ao termo antecedente “muitos”.

35 – E. Segundo a visão da FCC, apoiada em gramáticos tradicionais, não pode haver 
contração de preposição com artigo/pronome antes de sujeito de verbo no infinitivo. 
Logo, a redação da E está equivocada, pois, segundo esta ótica, deveria ser: “o motivo 
de os gregos legarem-nos apenas um valor fundamental”. A minha ideia, ao colocar 
esta questão, na verdade, foi comentar a letra C. A FCC, acertadamente, nos ensina 
que pode haver próclise mesmo depois de uma intercalação. Exemplo: “Os professo-
res, muito competentes por sinal, nos ajudaram (ou ajudaram-nos) muito.”. Cuidado 
com esse papo de que pronome oblíquo átono não pode vir logo após a vírgula, hein. 
Neste caso, P-O-D-E! Quem diz isso não sou eu, mas a Academia Brasileira de Letras.

36 – ERRADO. Não é sanada, pois o pronome de tratamento que se refere a juiz é 
Vossa Excelência. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comu-
nicações aos Cardeais. Corresponde-lhe o vocativo: Vossa Excelência é usada para 
autoridades do Poder Judiciário: Ministros dos Tribunais Superiores/Membros de 
Tribunais/Juízes/Auditores da Justiça Militar.

37 – ERRADO. O pronome retoma rei, e não o poder do rei.
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38 – C. Esta questão deveria ter sido anulada, pois o vocábulo qualquer é tão somente 
um pronome indefinido, independente de sua posição junto ao substantivo. Quem 
diz isso não sou eu, mas todos os gramáticos superconsagrados, e nada mais, nada 
menos que a Academia Brasileira de Letras. No entanto, ela não foi anulada, pois o 
dicionário Houaiss diz que qualquer pode ser um adjetivo. Não conheço outro dicioná-
rio que diga o mesmo que o Houaiss. Estranho, não?! Durma com um barulho desse!

39 – E. Quando o, a, os, as estão antes de pronome relativo que e antes de preposição 
de e podem ser substituídos por pronomes demonstrativos (aquele(a/s), aquilo), eles 
são classificados como reais pronomes demonstrativos.

40 – A. Conforme o trecho apresentado, o pronome oblíquo em destaque refere-se 
ao substantivo convivência: “... afastar a tensão na convivência entre os países, cola-
borando para manter a convivência em desejável harmonia” = “... afastar a tensão na 
convivência entre os países, colaborando para mantê-la (= convivência) em desejável 
harmonia.”. Safo?

41 – CORRETA. Para ter certeza de que o pronome retoma determinado referente, 
substitua o pronome pelo referente: “A fraqueza da produção manufatureira, nos 
últimos meses e anos, aqueceu o debate sobre o risco de desindustrialização no Brasil. 
No ano passado, o crescimento da produção manufatureira foi de apenas 0,3%, uma 
ninharia em comparação com a alta de 6,7% no varejo”. Simples assim!

42 – E. Vejamos um por um. A: O pronome indefinido todos se refere aos cidadãos 
finlandeses, não retoma nem sintetiza os termos da enumeração. B: As duas expressões 
estão em oposição, logo não pode ser uma paráfrase da outra. C: O pronome relativo 
que retoma o termo anterior: vida. D: O pronome isso sintetiza tão somente esta ideia: 
“A maioria de seus educados cidadãos são seres pouquíssimo críticos: questionam 
pouco a vida que levam e são fisicamente contidos”. E: Reescreva o trecho, substituin-
do os pronomes pelo referente substantivo (cidadão): “A igualdade e a dignidade 
humana que uma sociedade pode produzir referem-se à possibilidade de o cidadão 
ter condições materiais e subjetivas à disposição do cidadão, para que, atendidas as 
necessidades básicas e diárias de bem-estar do cidadão, o cidadão ocupe a si mesmo 
(ou seja, o cidadão) com questões outras que a sobrevivência.”.

43 – C. O autor se expressa na 1ª pessoa do plural como estratégia de polidez, de 
modéstia, evitando-se a possível interpretação de arrogância ou extrema pessoalidade.
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44 – E. Substitua o o por fato e notará que a escrita de próprio punho provoca, na região 
dedicada ao processamento das informações armazenadas na memória, uma atividade sig-
nificativamente mais intensa do que a da digitação é a ideia retomada, pois o pronome 
demonstrativo o faz referência ao papel que a escrita de próprio punho provoca no 
cérebro em contrapartida ao uso da digitação.

45 – D. A conjunção e não é atrativa, logo o pronome pode ficar enclítico ou proclítico.

46 – A. Observe com calma: “... tamanhos avanços tecnológicos provocam o distancia-
mento dos jovens em vez de (os avanços tecnológicos) aproximá-los (os jovens)...”. 
Fácil, não?

47 – C. “O nome da cidade cuja população a respeita muito é Nadópolis.”. Perfeito 
o uso do cujo.

48 – A. Segundo a regra de colocação pronominal sobre locução verbal com verbo 
principal no gerúndio, a reescritura de I está correta. As demais estão equivocadas: em 
II, o verbo tratar-se não varia em número, pois vem acompanhado de uma partícula 
de indeterminação do sujeito; em III, a próclise prevalece sobre a mesóclise; em 
IV, na segunda frase, a próclise não ocorre por causa da atração de um pronome 
indefinido, mas da de um advérbio (Já).

49 – C. O único referente feminino plural é duas loiras, logo o pronome oblíquo las 
tem valor anafórico, pois remete a duas loiras, substituindo-as, para evitar a repetição.

50 – C. Nas opções a), b) e e), o vocábulo que é uma conjunção integrante, pois 
inicia orações subordinadas substantivas, que equivalem a “isto/isso”. Na d), o que 
é uma conjunção comparativa. Só na c), o que é um pronome relativo, pois retoma 
eletrodomésticos e pode ser substituído por os quais.

51 – C. a) O lhe, que não exerce função de objeto direto, não pode retomar esta 
coluna, que é um objeto direto. O adequado seria assina-a, pois o pronome a, além 
de concordar em gênero e número com termo substituído, exerce função de objeto 
direto. b) O adequado é formamo-lo, pois o verbo termina em s. c) Como o verbo 
termina em r, usa-se o pronome átono lo para retomar o termo substituído o poder. 
d) Mudá-lo. e) Preparando-a.

52 – C. Quem é frequentador é frequentador de algum lugar, logo de que: O restau-
rante Reis, de que o poeta era assíduo frequentador, ficava no velho centro do Rio. Poderia 
ser do qual também.
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Capítulo 12

Gabarito

1 – INCORRETA. O verbo tornar-se é pronominal quando indica mudança de estado, 
logo o se não indica voz passiva, pois é uma parte integrante do verbo.

2 – INCORRETA. O se é um índice de indeterminação do sujeito. Retire o se e colo-
que o alguém antes do verbo, como se fosse o sujeito, e verá que o sentido é o mesmo. 
Chegou-se a dizer que... = Alguém chegou a dizer que... Não se sabe quem é o sujeito, logo 
o sujeito é indeterminado, e o se indica justamente isso, por isso é um pronome com 
função de indeterminar o sujeito.

3 – A segunda afirmação está CORRETA e é autoexplicativa. Mas para torná-la de 
fácil digestão, perceba que, em “Qualquer invencionice só estimularia operações 
especulativas no câmbio, que acabariam provocando uma valorização ainda mais inde-
sejável da moeda nacional”, as operações especulativas no câmbio seriam estimuladas 
por qualquer invencionice. Logo, na linha do tempo, primeiro ocorreria “qualquer 
invencionice” (passado) estimulando (no futuro), hipoteticamente, operações es-
peculativas no câmbio. Já na primeira afirmação, as formas verbais estão no modo 
subjuntivo, logo não indicam “fatos de realização garantida”, afinal, o subjuntivo 
exprime incerteza, dúvida, suposição etc. 

4 – B. Observe que o enunciado fala sobre erro gramatical. Nada sobre sentido. As-
sim, perceba que em vinham divulgando o verbo auxiliar está no plural, logo o verbo 
ter, na 3ª pessoa do plural, recebe acento circunflexo, ficando assim: têm divulgado. 

5 – CORRETA. O modo subjuntivo de fato introduz noção hipotética. A afirmação 
procede.

6 – INCORRETA. Não prejudica a correção, pois houve simples passagem de voz 
passiva sintética para voz passiva analítica.

7 – C. O verbo negociar, terminado em -iar, tem a seguinte conjugação no imperativo 
negativo (cópia do presente do subjuntivo): não negocies, não negocie, não nego-
ciemos, não negocieis, não negociem. Pelo que se vê, não há ditongação. 

8 – B. A alternativa certa é autoexplicativa. O futuro do presente do indicativo indica 
fato futuro certo, ainda que sem data certa.



A Gramática para Concursos Públicos I  Fernando Pestana ELSEVIER

54

Sér ie  P rovas  e  Concursos

9 – B. Esta questão é de transposição de voz passiva analítica para voz passiva sintética. 
Elimina-se o verbo ser e passa-se o verbo principal para o mesmo modo, tempo e pessoa 
em que estava o verbo ser. Junta-se o pronome se apassivador ao verbo, observando-se 
as regras de colocação dos pronomes. O sujeito fica posposto ao verbo que com ele 
concorda. Assim: Os estudos serão apresentados ao Ministério da Saúde > Apresentar-se-ão 
os estudos ao Ministério da Saúde. Simples assim!

10 – D. Questão de uniformidade de tratamento bastante legal. Lembra-se desse 
assunto? Bem, os verbos e os pronomes precisam estar em uma mesma forma de 
tratamento, ou seja, se o texto começa na 2ª pessoa, os demais elementos precisam 
estar na 2ª pessoa. Normalmente questão desse tipo está ligada à formação do impe-
rativo. Observe a frase original: “Levanta suas mãos para o alto. Afaste-se da vítima e 
não mexa em seus pertences. Passa teus documentos e considere-se preso.”. Observe 
agora as formas de tratamento usadas (note que há mistura de tratamentos, 2ª pessoa 
com 3ª pessoa... uma bagunça!): “Levanta (2ª p.) suas (3ª p.) mãos para o alto. Afaste-
se (3ª p.) da vítima e não mexa (3ª p.) em seus (3ª p.) pertences. Passa (2ª p.) teus 
(2ª p.) documentos e considere-se (3ª p.) preso.”. A única alternativa que respeita a 
uniformidade de tratamento é a letra D: “Levanta (2ª p.) tuas (2ª p.) mãos para o alto. 
Afasta-te (2ª p.) da vítima e não mexas (2ª p.) em seus (3ª p.) pertences. Passa (2ª p.) 
teus (2ª p.) documentos e considera-te (2ª p.) preso.”. Tudo na 2ª pessoa; percebeu?

11 – CORRETA. O subjuntivo indica hipótese, como de costume, e o indicativo, 
afirmação certa. A substituição de sejam por são ou serão mudaria a perspectiva de 
sentido, atendendo à intenção que se deseja atribuir ao contexto. 

12 – INCORRETA. Por falta de correlação verbal, é impossível que o pretérito 
imperfeito do subjuntivo substitua o presente do subjuntivo neste contexto, pois 
a correlação só se estabelece através de dois verbos: ‘garante’ (presente do indica-
tivo) + ‘exerça’ (presente do subjuntivo). Veja como a substituição fica esdrúxula: 
“Apesar desta missão ser, por si só, relevante, na medida em que garante os recursos 
financeiros para que o Poder Público bem exercesse seu mister...”. Raciocine: se a 
missão garante algo para que o Poder Público passe a exercer, isso não pode estar 
ligado a uma ideia passada.

13 – NENHUM. Em I, o verbo ser é expletivo, ou seja, pode ser retirado sem preju-
ízo sintático ou semântico, pois o objetivo dele é meramente estilístico (realce). Em 
II, está certa a substituição, pois o tempo composto do pretérito mais-que-perfeito 
do indicativo (fizera) é feito por meio do verbo ter/haver no pretérito imperfeito do 
indicativo + particípio (havia feito).
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14 – CERTO. Os gramáticos dizem que, quando se quer dar ênfase ao sujeito do 
verbo no infinitivo, é possível flexioná-lo. Portanto, embora devamos levar em conta 
as regras abaixo, a flexão do infinitivo dependerá da intenção do autor e da clareza 
que se quer dar ao discurso. Observe esta frase: Convidei meus amigos para almoçar/
almoçarem lá em casa (tanto faz). Portanto, pode o infinitivo se flexionar ou não neste 
caso: “Ficamos a olhar o verde do jardim, as gotas a evaporar/evaporarem, as lesmas a 
preparar/prepararem os corpos para novas caminhadas.”. 

15 – CERTO. O futuro do pretérito é um tempo verbal que está diretamente ligado 
à ideia de hipótese, suposição, dúvida, incerteza. Portanto, uma maneira de criarmos 
um distanciamento no nosso discurso é por meio do uso desse tempo verbal. Perceba 
que, com o uso do verbo no futuro do pretérito, se coloca em xeque a veracidade da 
afirmação, a saber: é, de fato, a indispensabilidade da teoria política uma necessidade 
de autoconhecimento dos indivíduos?

16 – ERRADO. O uso do verbo no presente do subjuntivo estejam não se relaciona 
sintaticamente com a oração “como os abismos sociais afetam a realidade das pessoas”, 
mas sim tão somente com pessoas. Além disso, a escolha do presente do subjuntivo 
nada tem a ver com a relação sintática entre a forma verbal estejam e algum termo 
da oração. A seleção deste tempo e modo verbal para o verbo estar tem a ver com o 
contexto de possibilidade, hipótese, a saber: “A questão da desigualdade, finalmen-
te, está produzindo estudos focados em entender como os abismos sociais afetam 
a realidade das pessoas — estejam elas no topo ou na base.” (Percebe aqui a ideia de 
possibilidade?). Safo? 

17 – ERRADO. O verbo auxiliar dever, em ambos os casos, não indica probabilidade. 
Não é pelo fato de eles estarem, respectivamente, no presente e futuro do presente 
do indicativo, o modo da certeza, mas sim porque exprimem um tom imperativo, de 
obrigatoriedade/dever/recomendação. O verbo auxiliar dever é bem interessante, 
pois seu valor semântico pode mudar consoante o contexto. Veja: Você deve sair daqui 
agora! (obrigatoriedade)/Já que você não trabalha, deve estudar. (necessidade)/O João 
já deve ter chegado. (possibilidade, incerteza).

18 – ERRADO. A substituição incorrerá em erro gramatical e incoerência, porque 
há falta de correlação verbal. Veja: “... sabia que isso não o tornasse menos humano e 
digno”. Esse verbo não cabe no contexto uma vez que não há harmonia de sentido 
entre a forma verbal sabia (pretérito imperfeito do indicativo) e tornasse (pretérito 
imperfeito do subjuntivo). Raciocine: se ele sabia algo (isso indica certeza, fato), não 
faz sentido deixar o verbo tornar no subjuntivo, indicando um passado hipotético. 
Ficará incoerente. Ok?
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19 – CERTO. Lembra-se daquele bizuzinho de conjugação verbal do subjuntivo que 
você aprendeu láááááá com a Tia Teteca, na escolinha? Então, ele vale ainda hoje. 
Veja: (Se) eu amasse, tu amasses, ele amasse, nós amássemos... (pretérito imperfeito do 
subjuntivo). Sabe por que você aprende a conjugar com essas conjunções antes do 
verbo no subjuntivo? Porque o verbo no subjuntivo é próprio das orações subordina-
das, e tais conjunções são subordinativas, introduzindo, afinal, orações subordinadas. 
Logo, faz todo o sentido a afirmação da banca.

20 – ERRADO. No primeiro caso, misturar é verbo principal da locução verbal voltam 
a se misturar, portanto não sofre flexão — a não ser que estivesse bem afastado do 
auxiliar, o que não é o caso. Sobre provocar, note que, antes, um substantivo seguido 
de preposição de rege o verbo, logo, não se pode flexioná-lo: “... na esperança de... 
provocar...”.

21 – CERTO. A forma verbal apreenderem é um infinitivo flexionado, pois vem antecedido 
de preposição. Estou falando isso, pois muita gente confunde a forma verbal de futuro 
do subjuntivo com a forma de infinitivo. Enquanto esta vem antecedida de preposição, 
aquela vem antecedida de conjunção. Veja: Quando policiais da Delegacia Antipirataria 
apreenderem.../“... após policiais da Delegacia Antipirataria apreenderem...”. A forma 
de tempo composto do verbo ‘apreender’ é ter/haver apreendido. Colocando na 3ª pessoa 
do plural, temos terem apreendido, que tem o mesmo sentido que apreenderem. Logo, “... 
após policiais da Delegacia Antipirataria terem apreendido...”. Safo?

22 – CERTO. Houve simples mudança de voz passiva analítica para sintética e vice-
-versa.

23 – CERTO. Interessante a questão, pois, de fato, a troca de se por caso altera o tem-
po verbal, mas não o modo, de modo que a frase fica assim: “Caso nos apressemos 
(presente do subjuntivo) a dizer... poderá (futuro do subjuntivo) apenas...”.

24 – ERRADO. Como se trata de uma pergunta, os verbos no futuro do presente 
expressam dúvida, portanto não existe assertiva (ou certeza) quanto às supostas 
características da nova sociedade.

25 – CERTO. O tempo composto formado pelos verbos ter/haver no pretérito im-
perfeito do indicativo + particípio, formam o pretérito mais-que-perfeito composto 
do indicativo, que equivale ao pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo. Em 
outras palavras, havia/tinha imprimido = imprimira. 

26 – ERRADO. A ideia não é sugerir que há nações que resistem a “estar nesse 
tempo”. O futuro do subjuntivo (quiserem) tão somente indica o verdadeiro desejo 
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que as nações devem ter de fazer parte, no futuro (hipotético, pois não se sabe com 
certeza se nações não adotarão tal postura, o que é totalmente diferente de dizer 
que algumas nações resistem à era tecnológica), da era da informação (internet).

27 – CERTO. Note que a locução verbal de tempo composto (ter/haver + particípio) 
está na voz passiva analítica (tenha sido... formada). No entanto, nada impede que 
substituamos o verbo ter, no presente do subjuntivo, pelo verbo haver, desde que este 
esteja no mesmo tempo e modo verbal. Portanto, poderíamos reescrever o trecho 
assim: “... que haja sido completamente formada na era da Internet”. Fica feio, mas é 
forma culta... fazer o quê? 

28 – A. Esta questão trata, na letra A, de emprego de tempos e modos verbais e aspecto 
verbal. Vejamos o contexto: “No entanto, sem escala de valor está a vida de milhares 
de pessoas que faleceram (pretérito perfeito do indicativo) e virão a sucumbir (futuro 
do presente do indicativo), vítimas das enchentes.”. De fato os verbos expressam, 
respectivamente, uma ação concluída, observada no seu término, no seu resultado, 
e uma ação a ocorrer após o momento em que se enuncia o fato. Na letra B, a banca 
sugere que a locução verbal fique assim: “poderiam terem sido evitadas”. Nooossssa-
aa! Ficaria no mínimo... feio, como dizem as meninas! Mas a questão é que apenas o 
primeiro verbo da locução verbal (verbo auxiliar) pode variar em número e pessoa, 
os outros não! Safo? Sobre a letra E, não se pode trocar a forma participial suspenso 
por suspendido à la Bangu, não! Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, 
não! Lembra-se dos verbos abundantes? Segundo Rocha Lima, verbos abundantes são 
aqueles que apresentam mais de uma forma verbal para expressar a mesma flexão. 
Há muitos verbos que possuem duas formas de particípio: uma terminada em ado 
ou ido – regular (quando vierem os verbos ter ou haver antes), portanto; e outra 
reduzida, irregular, sem ado ou ido (quando vierem os verbos ser ou estar antes).

29 – CORRETO. A afirmação está perfeita. Veja o contexto: “Afinal, se uma pessoa 
se lembrasse (pretérito imperfeito do subjuntivo) de tudo, em todos os pormenores, 
não conseguiria (futuro do pretérito do indicativo) pensar de forma genérica.”. Se 
mudássemos o tempo verbal, haveria mudança na correlação verbal: “Afinal, se uma 
pessoa se lembrar (futuro do subjuntivo) de tudo, em todos os pormenores, não 
conseguirá (futuro do presente do indicativo) pensar de forma genérica.”.

30 – CERTO. Questão de correlação verbal de novo: clássica! Está é mole, pois há 
duas combinações clássicas para que haja harmonia de sentido entre os verbos no 
período: pretérito imperfeito do subjuntivo (caísse) + futuro do pretérito (viria) ou 
futuro do subjuntivo (cair) + futuro do presente do indicativo (virá).
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31 – A. Por que a letra A é o gabarito? Veja: (A) As ponderações de Kucinski seriam úteis 
se acatadas por todos os que estivessem envolvidos no campo de atuação que ele analisou. Essa 
dobradinha de correlação verbal é clássica! Futuro do pretérito + Pretérito imperfeito 
do subjuntivo (ou vice-versa). 

32 – B. A correta correlação é esta e nenhuma outra: “Paulo Honório queria contar a 
própria vida, mas, julgando que não o conseguiria, pediu ao jornalista Gondim que o 
fizesse.” Lembre-se de que a correlação ocorre entre dois verbos em uma estrutura de 
subordinação. Portanto, você precisaria perceber a correlação entre essas estruturas 
de subordinação (note a conjunção integrante marcando a relação de subordina-
ção): “julgando que não o conseguiria”/“pediu ao jornalista Gondim que o fizesse”. 
No primeiro caso, como se trata de uma narração, o verbo no gerúndio mantém a 
ideia de passado, é como se estivesse escrito assim: “julgou que não o conseguiria”: 
voilà!; correlação adequada, pois temos aí pretérito perfeito + futuro do pretérito. 
No segundo caso, temos a adequada correlação verbal pretérito perfeito (pediu) + 
pretérito imperfeito do subjuntivo (fizesse).

33 – E. Note, no enunciado, que a forma verbal fez está acompanhada da partícula 
se, certo? Essa partícula é apassivadora porque podemos reescrever a frase passando 
para a voz passiva analítica (a marca de voz passiva analítica é o verbo ser + particípio. 
Veja: Foi assim que sempre se fez a literatura = Foi assim que sempre a literatura foi feita. Esta 
reescritura prova que o se é partícula apassivadora e que encontra semelhança com 
a letra B. No entanto, o enunciado não quer que você marque a frase que esteja na 
voz passiva analítica, mas sim na voz ATIVA. Passando da voz passiva sintética para 
a ativa, basta retirar o se e o verbo da ativa ficará na 3ª pessoa do plural sem sujeito 
explícito, ou seja, sujeito indeterminado. Exemplo: Fez-se um grande arranjo para o 
casamento./Fizeram um grande arranjo para o casamento. Desse modo, meu nobre, 
Foi assim que sempre se fez a literatura (passiva sintética) = Foi assim que sempre fizeram a 
literatura (ativa).

34 – B. Mole: ... a leitura em profundidade (sujeito da passiva vira objeto direto na 
ativa) foi substituída (vira um simples verbo com o mesmo tempo e modo verbais do 
ser – pretérito perfeito) pela massa de informações (agente da passiva vira sujeito da ati-
va)... Logo: “A massa de informações (sujeito) substituiu (simples verbo no pretérito 
perfeito) a leitura em profundidade (objeto direto).”.

35 – E. Caso houvesse ganhos da produtividade na pecuária (hipótese), po-de-ri-am liberar 
terras... vão re-al-men-te liberar? Talvez! Enfim... o futuro do pretérito indica hipó-
tese! Olho nele!
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36 – A. Os verbos no subjuntivo, normalmente, aparecem após conjunções subordi-
nativas (que, embora...), portanto prestemos atenção nas conjunções para que con-
juguemos os verbos corretamente. Outra forma de acertar é perceber as desinências: 
para verbos de 1ª conjugação (ar), a desinência que sempre vai aparecer no presente 
do subjuntivo é a desinência modo-temporal e. Para verbos de 2ª conjugação (er) e 
de 3ª conjugação, a desinência será a. 

37 – C. Antes de qualquer coisa, perceba a noção temporal do verbo: passado, presente 
ou futuro? Passado, certo? Daí que eliminamos as letras A e E. Passado = pretérito. 
Há três pretéritos no modo indicativo: perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito. As 
marcas desinenciais (ou seja, as terminações formais) de verbos no pretérito perfeito 
são: 1ª p.: i/2ª p.: ste/3ª p.: u (singular)/1ª p.: mos/2ª p.: stes/3ª p.: ram (plural). 
Os verbos que se encaixam aqui são elogiaram e realizou. Restou-nos apenas a forma 
verbal enfatizavam que pertence ao mesmo tempo e modo verbal que conhecia. Veja 
as terminações de 1ª conjugação e a conjugação, respectivamente: va(ve)/a(e).

38 – E. Viu pedrinhas ali perto. (voz ativa) = Pedrinhas foram vistas ali perto. (voz passiva 
analítica)

39 – C. É (presente do indicativo) comum que, durante suas brincadeiras, as crianças 
se transportem (presente do subjuntivo) para um universo mágico e assumam (presente do 
subjuntivo) a identidade de uma personagem admirada, seja (presente do subjuntivo) um super-
-herói ou uma figura da realeza. Note que todos os verbos após o presente do indicativo 
estão no presente do subjuntivo, o que corrobora a dobradinha clássica presente do 
indicativo + presente do subjuntivo.

40 – B. Questão atípica da FCC. Uma questão parecida caiu na prova do ITA 2002-
2003. Leia a afirmação I de novo. Lembra quando eu falei de emprego de tempos 
e modos verbais? Então, o pretérito imperfeito do indicativo é interessante, pois é 
usado por crianças em suas histórias e universos infantis. Com certeza, você já usou 
quando criança esta forma verbal (Agora faz de conta que eu era a mamãe e você era o 
papai, tá?). O sentido desse uso do pretérito imperfeito do indicativo se refere a um 
tempo que não cabe na história temporal, datada cronologicamente, real, como o do 
ontem ou do amanhã, mas um tempo dentro de um espaço imaginário, da fantasia. 
Portanto, nos versos Agora eu era o herói e A gente agora já não tinha medo, o uso do 
advérbio agora mostra-se ADEQUADO, dentro do universo infantil, do imaginário. 
Sobre a afirmação II, Finja e dê são verbos no imperativo afirmativo, pois indicam 
mando ou conselho ou pedido etc. 
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41 – B. Aluno, cá entre nós, para fazer uma questão de conjugação verbal, você não 
precisa conhecer a conjugação dos mais de 11.000 verbos. Assustou-se? Não se as-
suste, pois você só precisa saber a conjugação de alguns principais: ser, ir, haver (e o 
derivado reaver), pôr (e derivados), ver (e derivados), vir (e derivados), prover, requerer, 
caber, valer, crer, precaver, ter (e derivados), os terminados em -uir, -iar e -ear. Conjugue 
esses verbos em casa, até internalizá-los! Bem, respondendo à questão: A – Os verbos 
terminados em -uir, como constituir, não apresentam a letra e por terminação, mas 
sim a letra i (Eu constituo, tu constituis, ele constitui...). B – O verbo requerer não é 
conjugado como o verbo querer. No presente do indicativo, ele é conjugado assim: 
eu requeiro, tu requeres, ele requer, nós requeremos, vós requereis, eles requerem...; nas demais 
formas verbais, ele se conjuga como o verbo vender (veja, por exemplo, o pretérito 
perfeito do indicativo: eu vendi/requeri, tu vendeste/tu requereste, ele vendeu/requereu, 
nós vendemos/requeremos, vós vendestes/requerestes, eles venderam/requereram). Foi? C: 
retiveram é a forma certa, pois o verbo reter é derivado do verbo ter; normalmente as 
bancas gostam de trabalhar o pretérito perfeito nas conjugações verbais, fique liga-
do! Eu (re)tive, tu (re)tiveste, ele (re)teve, nós (re)tivemos, vós (re)tivestes, eles (re)tiveram. D: 
vier é a forma correta, pois o verbo vir está no futuro do subjuntivo; só interessante 
dizer que o verbo ver no futuro do subjuntivo dá trabalho, pois é “estranho”; veja: 
Quando... eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, vós virdes, eles virem. Estranhinho, não? E: 
Se eles puserem... o verbo pôr precisa ser bem conjugado, meus nobres; aprendam! 
Todo ano cai essa parada!

42 – D. Tanto as fontes quanto a própria historiografia (sujeito) falavam (verbo no pre-
térito imperfeito do indicativo) a linguagem do poder (objeto direto)... Transposição 
para a passiva analítica: A linguagem do poder (sujeito) era falada (locução verbal ser 
+ particípio) tanto pelas fontes quanto pela própria historiografia (agente da passiva).

43 – B. Competir e compelir têm conjugação semelhante. Saiba uma, saberá a outra. 
Presente do indicativo: Eu compito/compilo, Tu competes/compeles, Ele compete/
compele, Nós competimos/compelimos, Vós competis/compelis, Eles competem/
compelem. E por aí vai... Veja também o presente do subjuntivo: Que... eu compita/com-
pila; tu compitas/compilas; ele compita/compila; nós compitamos/compilamos; vós compitais/
compilais; eles compitam/compilam. Finalmente no pretérito imperfeito do subjuntivo 
(desinência modo-temporal sse), temos: Se... eu competisse/compelisse; tu competisses/
compelisses; ele competisse/compelisse. É isso aí! Agora a letra A. Lembra-se do verbo ver, 
que se encontra na lista dos que devem ser conjugados por você? Então, na letra 
A, aparece seu derivado: antever. A conjugação é a mesma, só é preciso colocar o 
prefixo (ante-) antes do verbo ver conjugado. Assim, a forma certa seria antevissem 
(se... eu visse, tu visses, ele visse, nós víssemos, vós vísseis, eles (ante)vissem). Letra C: o que 
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ocorre nesta letra é a possível confusão entre sortir e surtir (verbos parônimos); sortir 
significa abastecer, prover, misturar, combinar; surtir significa provocar, acarretar, ter como 
consequência; no contexto da alternativa, a conjugação está certa, mas o verbo está 
errado, deveria ser sortir (Caso não se sortisse...). Letra D: o verbo maldizer vem de dizer, 
obviamente; logo a forma verbal no contexto apresentado deveria ser (mal)diSSessem 
(... os viajantes maldissessem...). Letra E: olha aí de novo o verbo pôr, ou melhor, seu 
derivado (sobre)por; a conjugação deveria ser sobrepuseram, pois o verbo sobrepor se 
encontra no futuro do subjuntivo.

44 – B. Mera questão de conjugação verbal. É preciso apenas conhecer a conjugação 
do verbo haver (Eu pedi para você treinar a conjugação dele naquela lista de verbos 
recorrentes!); quanto ao verbo expressar, ele é conjugado como qualquer outro verbo 
de 1ª conjugação, ou seja, verbos terminados em -ar, como amar. Pretérito perfeito 
do indicativo: Eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. 
Eu amei/expressei, tu amaste/expressaste, ele amou/expressou, nós amamos/expressamos, vós 
amastes/expressastes, eles amaram/expressaram.

45 – A. Os verbos estão no modo subjuntivo, e, como você já sabe, esse modo é o da 
hipótese. 

46 – B. A forma de tempo composto do pretérito mais-que-perfeito do indicativo é 
feita por meio do verbo ter/haver no pretérito imperfeito + particípio. Ou seja, esco-
lhera = tinha/havia escolhido.

47 – B. A primeira forma verbal (crê) está na 3ª pessoa do singular do presente do 
indicativo, logo ficamos entre a letra A e B, pois a 2ª pessoa do singular do presente 
do indicativo do verbo crer é (tu) crês. A segunda forma verbal (Erga) está na 3ª pessoa 
do singular do imperativo afirmativo, que é cópia da 3ª pessoa do singular do presente 
do subjuntivo (vale dizer que o imperativo é formado pelo presente do indicativo e 
pelo presente do subjuntivo). Passando para a 2ª pessoa do singular do imperativo, 
temos que copiá-la da 2ª pessoa do singular do presente do indicativo (sem a termi-
nação -s), a saber: ergue. Pronto! Batemos o martelo já! Mas, já que estamos aqui, 
comentaremos os demais verbos: agradece vem da 2ª pessoa do singular do presente 
do indicativo (sem o s) para formar o imperativo afirmativo; cobiçaste e acertaste são 
formas de 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.

48 – C. Voz passiva pronominal (ou sintética) apresenta pronome apassivador se. 
Para que o se seja um pronome apassivador, ele deve estar relacionado a um verbo 
transitivo direto, com sujeito paciente explícito na frase. Exemplo: Alugam-se casas. 
(Casas são alugadas). Vejamos cada alternativa: (A) “feito hamsters que se alimentam 
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de sua própria agitação.” — os hamsters praticam a ação de “se alimentar”; este se é 
pronome reflexivo. (B) “Recolher-se em casa,” — o verbo recolher é intransitivo e o 
se é partícula integrante do verbo. (C) “sinal de que não se arrumou ninguém” — o 
verbo arrumar é transitivo direto e o se é uma partícula apassivadora; na voz passiva 
analítica temos: “sinal de que não foi arrumado ninguém”. (D) “Mas, se a gente 
aprende a gostar (...)” — o se é uma conjunção condicional. (E) “nela a gente se 
refaz (...)” — “a gente” pratica a ação de “se refazer”, ou seja, refazer a si mesmo; o 
se é um pronome reflexivo.

49 – E. Cuidado com alguns verbos: os terminados em -ear e -iar, caber, valer, requerer, 
precaver-se, reaver, prover, viger, aderir (competir, preterir, discernir, concernir, impelir, expelir, 
repelir), ser, ir, vir (e derivados), ver (e derivados), pôr (e derivados), ter (e derivados), 
haver, sortir/surtir, construir/destruir, obstruir. Se eu fosse você, eu conjugava todos os 
dias esses verbos! São sempre os mesmos que caem todo santo ano! Veja as frases 
já corrigidas: (A) O coordenador reviu as necessidades dos grupos (rever). Verbo rever 
(derivado do verbo ver) flexionado na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do 
indicativo. (B) A impaciência deteve as pessoas (deter). Verbo deter (derivado do verbo 
ter) flexionado na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. (C) Eu 
reavejo minhas convicções diariamente. (O verbo reaver – derivado do verbo haver sem a 
letra h – não é flexionado na 1ª pessoa do singular no presente do indicativo.). (D) 
Quando você se opuser à minha solidão, ficarei aborrecido. Verbo opor (derivado do verbo 
pôr) flexionado na 3ª pessoa do singular do futuro do subjuntivo. (E) Nós aprecia-
mos os bons alunos. Verbo apreciar flexionado na 1ª pessoa do plural do presente 
do indicativo.

50 – B. Respeitando-se as regras de passagem de voz ativa para passiva, temos a 
seguinte reescritura: O efetivo acesso à Justiça, antes de tudo, tem sido proporcionado às 
partes pela conciliação... Note que o tempo composto mudou apenas pela colocação 
do verbo ser (no particípio) + proporcionado, formando uma locução verbal de voz 
passiva analítica ser + particípio. 

51 – B. Aspecto cursivo, durativo: o processo verbal já teve um início e continuou ou 
continua, sem conclusão: Ele vem ouvindo música desde criança. (!!!)/Temos exercitado 
muito a Língua Portuguesa..

52 – D. Para haver correlação verbal adequada, o trecho deveria ser reescrito assim: 
“Depois de se haver debatido por três dias na areia da praia a jubarte acabou sendo 
salva por uma traineira que veio socorrê-la.”. Acabara indica uma ação passada ter-
minada antes de outra ação passada, o que, no contexto, é inadequado, porque a 
baleia foi salva depois de ficar na praia 3 dias, e não antes.
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53 – E. Nível Tele Tubbies! Tanto aliaram quanto conheceu estão no pretérito perfeito 
do indicativo, pois as terminações -ram e -u marcam não só o número e a pessoa 
mas também o modo e o tempo. São desinências cumulativas, que indicam o modo, 
o tempo, o número e a pessoa da forma verbal. Para acertar uma questão desta, é 
preciso treinar conjugação verbal, hein! 

54 – D. Antes de tudo, dê graças a Deus de a FCC sempre colocar os mesmos verbos 
em questões de flexão verbal. Vejamos a reescrita de uma por uma: (A) A revalori-
zação e a nova proeminência de Paraty não prescindiram e não requereram mais do que o 
esquecimento e a passagem do tempo. (B) Quando se imaginou que Paraty havia sido para 
sempre relegada a um segundo plano, eis que ela emerge do esquecimento, em 1974. (C) A 
cada novo ciclo econômico ratificava-se a importância estratégica de Paraty, até que, a partir de 
1855, sobrevieram longos anos de esquecimento. (D) A Casa Azul envidará todos os esforços, 
refreando as ações predatórias, para que a cidade não sucumba aos atropelos do turismo selva-
gem. (E) Paraty imbuiu da sorte e do destino os meios para que obtivesse, agora em definitivo, 
o prestígio de um polo turístico de inegável valor histórico.

55 – B. Tanto sejam como venha estão no presente do subjuntivo. Uma forma de per-
ceber isso é que, normalmente, tais verbos vêm antecipados de locuções conjuntivas 
ou conjunções subordinativas adverbiais: para que e ainda que, respectivamente. Este 
é um bizu sagaz! Mas bom mesmo é saber a terminação das conjugações verbais e 
treinar muita conjugação, aí fica no sangue!

56 – E. A forma verbal teriam constitui forma de futuro do pretérito do indicativo, 
e não presente. Usa-se futuro do pretérito do indicativo para atenuar uma ordem 
no lugar de verbo no imperativo: “Você pegaria aquela bola para mim, por favor?” 
em vez de “Pega aquela bola para mim, por favor?” (Esta segunda forma de dizer o 
mesmo é mais incisiva, percebe?).

57 – E. Vejamos uma por uma: (A) A ideia de ação em processo não é exclusiva da 
forma Continuamos, pois o verbo no gerúndio (repetindo) indica o mesmo. (B) A locu-
ção verbal foi redigida indica fato passado concluído.(C) A expressão a realizar-se em 
Salvador diz respeito à III Conferência de Cúpula da região. (D) Não é um fato possível, 
mas meramente hipotético. (E) De fato há ideia de futuro e desejo na expressão hão 
de alimentar, como, por exemplo: “O Brasil há de ganhar a Copa de 2014!”.

58 – E. A forma verbal publicava está no pretérito imperfeito, logo o verbo auxiliar 
da locução verbal de voz passiva analítica (ser + particípio) ficará no pretérito imper-
feito do indicativo também. Por isso, a frase transposta para a voz passiva é esta: Há 
40 anos, seu artigo mais famoso era publicado pela mais célebre crítica de cinema dos Estados 
Unidos, Pauline Kael (1919-2001).
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59 – A. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Quando isso não é claro na frase, deve-
mos olhar se há marcas de voz passiva, caso contrário estaremos diante de voz ativa. 
As marcas de voz passiva (analítica e sintética) são, respectivamente: ser + particípio 
(locução verbal) ou partícula se apassivadora. Note que em todas as opções, exceto 
em A (o gabarito), há marca de voz passiva analítica: “De dez em dez anos toda a 
burocracia precisa ser fuzilada e trocada.”; “O Brasil é a melhor piada que já foi 
contada por um português.”; “Advogados são as únicas pessoas cuja ignorância da 
lei não é punida com cadeia.”; “O Brasil é um país perigosamente gasoso. Os proble-
mas são detectados, mas ninguém sabe resolvê-los.”. Veja a letra A: “Talvez o Brasil 
já tenha acabado e a gente não perceba isso.”. Não há marcas de voz passiva, logo 
voz ativa na cabeça!

60 – E. O futuro do presente do indicativo pode ter valor imperativo. Normalmente 
isso ocorre em “leis e termos de serviço”, por exemplo! É chamado de futuro jus-
sivo (um futuro com tom de imperativo): “Havendo notícia de infração penal, a 
Autoridade Policial, conforme a hipótese legal, determinará a imediata instauração 
do procedimento Policial competente (Inquérito Policial, Termo Circunstanciado, 
Procedimento de apuração de Ato Infracional).” ou “Exceto se acordado de outra 
forma por escrito pelo Google, o contrato do usuário com o Google incluirá sempre, 
no mínimo, os termos e condições apresentados neste documento.” Nos dez man-
damentos bíblicos isso também ocorre.

61 – D. O verbo ser é considerado irregular por alguns gramáticos e anômalo por 
outros. É irregular, pois seu radical e/ou terminação não apresenta(m) a mesma 
forma em toda a conjugação.

62 – CERTO. Quando ela diz “Morri desde pequena” significa que ela já estava 
morta desde pequena, e não que ela estava em processo de morte até o momento 
da declaração.

63 – ERRADO. A afirmação diz que todos os verbos estão no imperativo afirmativo, 
mas isso não é verdade. A forma calculais é de 2ª pessoa do plural do presente do 
indicativo.

64 – CERTO. As formas verbais gerundivas (-ndo) indicam continuidade, processo 
em movimento, logo o sentido de fazem e brincam é igual a fazendo e brincando. 
Perfeito!

65 – E. Ter/haver (tenha) + particípio (passado) = tempo composto.
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66 – E. Havia chegado é o tempo composto de chegara (pretérito mais-que-perfeito 
do indicativo), logo indica passado concluído.

67 – E. A essa altura do campeonato, estamos todos escaldados com os mesmos ver-
bos, não é? A: INTERPUSER. B: INTERVEIO. C: VIR. D: VIER. E: IMPUSER (futuro 
do subjuntivo).

68 – B. Dizer que haver indica ação é um absurdo! E a questão não foi anulada. Por 
outro lado, a afirmação de que os “fatos” ocorrem simultaneamente procede.

69 – D. Ser + particípio formando uma locução verbal, Brasil! Locução verbal de voz 
passiva analítica na cabeça! Mole!

70 – C. Se você já domina a formação do imperativo, não teve dúvidas, pois a 2ª pessoa 
do singular o imperativo deriva da 2ª pessoa do singular do presente do indicativo 
sem o s (III, IV, V) e a 3ª pessoa do singular do imperativo deriva da 3ª pessoa do 
singular do presente do subjuntivo (II). Fique de olho no imperativo!

71 – C. A única opção que apresenta correlação verbal perfeita é a C, pois há har-
monia de sentido entre a junção das formas verbais (1) houve (pretérito perfeito do 
indicativo) + falasse (pretérito imperfeito do subjuntivo); (2) depois de preposição, 
usa-se infinitivo (perceber); (3) discordam (presente do indicativo, para manter a rela-
ção de certeza com o verbo anterior – são); (4) possam (presente do subjuntivo, para 
manter a relação de hipótese com o verbo anterior – supor); (5) prevê (presente do 
indicativo, pois indica certeza); (6) trará (futuro do presente do indicativo; todo o 
contexto do período em que se encontra tal forma verbal dá ideia de futuro certo).

72 – C. O verbo no presente do indicativo expressa reiteração, frequência, repetição, 
hábito, tem um aspecto iterativo.

Capítulo 13

Gabarito

1 – A. O advérbio tão modifica os adjetivos difícil e simples, tolo e natural. Lembre-se 
de que, quando o advérbio modifica adjetivo ou advérbio, é sempre de intensidade, 
segundo os gramáticos tradicionais. Pronome de intensidade? A banca carteou bonito! 
Só rindo...

2 – B. Muita gente, de cara, marcaria “pronome demonstrativo”, não é? Você marcou? 
Toda análise morfológica deve ser feita levando em conta o contexto. Em Tal como 
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está organizada, a sociedade gira em torno do mercado, esse tal indica modo – circunstância 
adverbial, equivalendo a “assim”: “Assim como está organizada/Do modo como está 
organizada”. É, portanto, um advérbio desde criancinha... nesse caso, é claro.

3 – C. O primeiro advérbio de negação não é usado como resposta a uma suposta 
pergunta do leitor (Ué, mas não é cedo demais? Não.). Percebeu isso? Já o segundo 
não apenas serve de mero advérbio de negação modificando o verbo ser.

4 – A. Subitamente significa “inesperadamente”, “repentinamente”, o que está de acor-
do com o contexto (Ao contornar a ilha principal em busca do Ninhal das Fragatas, 
nosso ponto de ancoragem, subitamente vimos a exuberância da fauna, uma espécie 
de “Galápagos” do litoral paulista.).

5 – C. Como um advérbio de intensidade, exponencialmente, no contexto, está ligado à 
ideia de “grande medida”. Para ser mais preciso, note que caberia a substituição por 
qualquer advérbio de intensidade (muito, bastante...) no trecho “Durante esse mesmo 
período, a industrialização permitiu que o consumo aumentasse exponencialmente 
(= intensamente/demasiadamente).”. 

6 – C. No enunciado, a palavra mais está empregada como advérbio de intensidade, 
modificando o adjetivo comum. Igualmente, na opção C, o termo mais é advérbio de 
tempo, mas dessa vez modificando o verbo acreditar, acrescentando uma circunstân-
cia ao verbo. Interessante é dizer que o vocábulo mais depois de palavra de sentido 
negativo tem normalmente ideia de tempo. Exemplo: Nunca mais olhe na minha cara! 
A: Faz parte da locução adverbial. B: Pronome indefinido. D: Pronome indefinido. 
E: Pronome indefinido.

7 – D. Algo é normalmente um pronome indefinido, mas neste caso modifica um 
adjetivo (perplexos), logo vira um advérbio. Leia mais sobre isso no capítulo de 
pronome, em pronome indefinido.

8 – CORRETO. A ideia de pressuposição será abordada num dos capítulos finais 
desta gramática, mas podemos adiantar que tal conceito trata do uso de determinadas 
palavras ou construções sintáticas para imprimir uma ideia implícita à frase. Quando 
se diz que “aquilo que o texto nos diz já não constitui o objeto preferido de nossa 
atenção”, isso significa que “anteriormente aquilo que o texto nos dizia constituía o 
objeto preferido de nossa atenção”. Muitos advérbios servem à pressuposição. Em 
“O homem pisou de novo no freio do carro”, por exemplo, pressupomos que ele já 
havia pisado.
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9 – A primeira afirmação está CORRETA; a segunda, não. Só (= apenas, somente) 
pode ser, além de uma palavra denotativa de exclusão (encarada por alguns gramá-
ticos como mero advérbio), um adjetivo também, quando equivale a “sozinho”: Eu 
estou tão só (= sozinho) nessa casa. A expressão só que introduz ideia opositiva (= mas, 
porém...). Já o vocábulo mesmo indica inclusão, e não retificação, pois pode ser subs-
tituído por inclusive.

10 – D. Como já vimos no capítulo de pronome, não usamos tal vocábulo – 
mesmo(a/s) – substituindo um substantivo. A frase estaria correta assim: O Bumba 
Meu Boi é manifestação folclórica diferente das demais do país; ela é mais espetacular. As 
demais opções são autoexplicativas.

11 – A segunda afirmação está INCORRETA, pois a expressão na realidade tem valor 
opositivo ou retificativo, uma vez que serve para introduzir uma sentença que apresen-
ta a verdade do que fora dito. O advérbio realmente serve apenas para indicar certeza. 

A primeira afirmação está correta e é autoexplicativa (aliás, além disso e outrossim são 
advérbios de acréscimo, se forem sinônimos de também).

12 – INCORRETA. Note que de surras está modificando o substantivo vítimas, logo, 
de surras é uma locução adjetiva.

13 – C. De fato o vocábulo mais intensifica o verbo falar. A: Carisma é substantivo. B: 
Nossas é pronome substantivo possessivo. D: Exerce está no presente.

14 – ERRADO. Antes de tudo, veja que o CESPE tratou o pronome relativo onde 
como advérbio. “Está errado?” Não, pois muitos gramáticos dizem que o onde é um 
advérbio relativo, neste contexto. Portanto, tanto podemos dizer que o onde é um 
advérbio quanto um pronome relativo, pois ele assume esses dois papéis. O primeiro 
onde está equivocado, pois não retoma ideia temporal, mas sim locativa. A primeira 
frase deveria estar reescrita assim: “...nos dias de folia carnavalesca, quando...”.

15 – CERTO. Outrossim e também dão ideia de acréscimo, logo o uso de ambos é 
redundante.

16 – CERTO. A afirmação da banca procede, pois quando o autor do texto diz “Re-
almente”, fica implícito que “De fato os números governam o mundo.”. Esse advérbio 
é tradicionalmente considerado de afirmação, indicando mais especificamente neste 
caso a ideia de confirmação.
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17 – CERTO. O advérbio ali tem valor anafórico, pois refere-se a um termo ante-
rior: muralha verde. Uma maneira de saber isso é reescrevendo: “Quando as caravelas 
atracaram nas límpidas águas e areias do litoral brasileiro, que em pequena distância parecia 
infinito, algo impressionou ainda mais aqueles inegáveis exploradores: uma enorme muralha 
verde parecia proteger aquelas terras. Densas árvores, rica fauna... Algo jamais visto, algo 
jamais imaginado. Aos poucos, os portugueses perceberam que naquela muralha verde estava 
a verdadeira riqueza daquela terra recém-conquistada. Ficou claro agora?

18 – CORRETA. Mutuamente e reciprocamente são sinônimos e advérbios de modo.

19 – INCORRETA. De fato inexoravelmente é advérbio derivado do adjetivo inexorá-
vel, que significa rigoroso, severo, inflexível, portanto a afirmação final não procede. 
Esta questão serve para relembrá-lo de que os advérbios terminados em -mente são, 
normalmente (risos) derivados de adjetivos femininos ou uniformes. 

20 – A afirmação em I é equivocada, pois displicentemente significa negligentemente, sem 
atenção. Em II, a palavra bastante modifica o adjetivo comum, logo é um advérbio de 
intensidade. Lembre-se de que advérbio é uma palavra invariável.

21 – CORRETA. Até umas três gerações atrás faz referência a uma ideia temporal de 
passado, o que se opõe à ideia de presente contida no advérbio hoje. 

22 – E. Este vocábulo é engraçadinho. No enunciado, ele é um advérbio de intensida-
de, pois modifica o adjetivo renegado. Como você já sabe, tal vocábulo pode mudar de 
classe gramatical consoante o contexto. Veja em detalhe: a) Não aguentava mais tanto 
barulho. (advérbio de tempo)/b) E que tudo o mais vá pro inferno! (substantivo)/c) 
Cinco mais dois são sete. (conjunção aditiva)/d) Sem mais nem menos, ela sumiu. 
(substantivo)*/e) Com a chegada do irmão, ela ficou mais nervosa. (advérbio de 
intensidade modificando adjetivo) * Sem mais nem menos é uma locução adverbial 
de modo; o núcleo das locuções adverbiais têm base nominal, normalmente um 
substantivo, portanto, vejo o mais e o menos como substantivos.

23 – Ambas estão INCORRETAS. Sobre a primeira, há um advérbio que não indica 
lugar: “E foi aí que o interlocutor sugeriu”. Tal vocábulo tem ideia de tempo, pois 
equivale a “nesse momento, então”. Sobre a segunda, os primeiros “nãos” realmente 
são advérbios de negação, pois o interlocutor nega o conteúdo das perguntas an-
teriores. Já a expressão “Pois não” tem valor de afirmação, consentimento ou boa 
disposição: “Você pode me ajudar?” “Pois não!”.



 Material Complementar

69

Sér ie  P rovas  e  Concursos

24 – INCORRETA. A afirmação não procede, pois a norma padrão exige que o grau 
do advérbio seja feito com o sufixo -íssimo. Estilisticamente, encontramos no registro 
literário e coloquial, não obstante, o uso de sufixos diminutivos ou aumentativos para 
indicar o grau de advérbios. Exemplo: Fui à praia de tardinha.

25 – CORRETA e autoexplicativa.O vocábulo ainda é um advérbio de tempo e não 
poderia ser substituído por ainda que, locução conjuntiva concessiva (= embora, mesmo 
que, posto que, se bem que etc.).

26 – D. Uma maneira de identificar a semelhança entre o ainda do enunciado e o 
ainda da letra D é reescrever assim: “A entidade também relata as condições das 
prisões já divulgadas por meio dos mutirões do CNJ e o crescente número de pri-
sões de pessoas acusadas de delitos menores e inocentes. Além disso (ou ademais), é 
considerado grave o fato de as detenções gerarem facções criminosas.”. Agora veja 
a reescrita da letra D: “A jovem recebeu acusações injustas e, ainda (= além disso), 
foi impedida de se explicar.”. Sobre a letra A, o ainda pode ser substituído por até o 
presente momento. Sobre a letra B, o ainda exprime ideia de acontecimento/momento 
futuro. Sobre a letra C, o ainda indica constância, continuidade. Sobre a letra E, o 
ainda indica concessão, equivalendo a “mesmo assim”.

27 – A. Apesar de estar fora de contexto, era perfeitamente possível marcar a letra 
A, pois as demais expressam outras circunstâncias. B: tempo; C: lugar (virtual) ou 
assunto; D: tempo; E: afirmação.

28 – D. Apesar de alguns gramáticos, como Bechara, abrirem uma concessão para o 
uso do advérbio todo com variação em gênero e número, a doutrina gramatical de que 
“advérbio é uma palavra invariável” foi levada a sério nesta questão, de modo que toda 
escancarada é uma construção equivocada, pois o advérbio sofreu flexão de gênero.

29 – D. A locução adverbial além disso, assim como além do mais ou ademais exprimem 
acréscimo, adição, logo adiciona um argumento.

30 – E. Preciso comentar mesmo? Talvez é uma palavra que indica possibilidade ou 
dúvida, mas nunca certeza; sinônimos: acaso; porventura; quiçá (Usa-se geralmente 
com o verbo no subjuntivo e, raramente, com o verbo no indicativo.)

31 – B. A expressão ou seja não serve para retificar. É usada antes de se dar uma 
explicação, antes de manifestar com outras palavras, ou de modo mais exato, a 
mesma ideia antes expressa. 
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32 – C. Os advérbios modalizadores que traduzem uma atitude ou estado psicológico 
do autor diante do fato por ele enunciado são felizmente, infelizmente, lamentavelmente, 
agradavelmente, etc. A: Tempo. B: Certeza, convicção. D: Dúvida. E: Modo/focalização.

33 – INCORRETA. O vocábulo logo pode ser advérbio de tempo, sim: “Atenda logo 
o telefone!”. Mas, quando equivale a “portanto” ou “então”, tal vocábulo passa a ser 
classificado como conjunção conclusiva. 

34 – CORRETA. O mais modifica um adjetivo (barato), intensificando-o, logo é um 
advérbio de intensidade.

35 – D. Muito modifica o adjetivo grande, logo é um advérbio de intensidade. A: Ad-
jetivo. B: Adjetivo. C: Adjetivo.

36 – A. A dúvida está atrelada ao conceito de relativização, por isso podemos dizer 
que presumivelmente, do ponto de vista da tradição gramatical, é um advérbio de 
dúvida. Segundo os estudos e perspectivas atuais sobre os advérbios, presumivelmente 
seria um modalizador epistêmico (quase asseverativo). Certamente e absolutamente são 
advérbios de afirmação, do ponto de vista tradicional, e modalizadores epistêmicos 
(asseverativos), do ponto de vista dos estudos e perspectivas atuais sobre os advérbios. 
Cuidado com absolutamente, pois pode indicar afirmação ou negação, a depender do 
contexto. Pacientemente indica modo apenas.

37 – B. Muitas vezes e não raro (= não raramente = muitas vezes) são expressões sinônimas. 
Veja o segundo trecho, em que há a expressão adverbial de fato: segundo o dicionário 
Aulete, a expressão com efeito é o mesmo que sem dúvida (confirmando consequência 
verdadeira de fato ou ideia anterior): “Disseram que ela é eficiente. Com efeito, seu 
trabalho o demonstra.”. Segundo o Aurélio, “significa: Efetivamente, realmente.”. 
Portanto, de fato e com efeito são expressões sinônimas. Veja o terceiro trecho, em que 
há a locução conjuntiva assim sendo (conclusiva, como portanto, assim, desse modo), a 
qual é diferente de de todo modo — que apresenta, por sua vez, uma ressalva, como 
de qualquer maneira, seja como for, em todo caso, não obstante e afins. E no quarto trecho, 
o mesmo é uma palavra denotativa de inclusão, dessemelhante a igualmente, pois, 
convenhamos, inclusão e igualdade são conceitos distintos.

38 – A. O vocábulo mais modifica um substantivo, logo faz parte da categoria dos 
pronomes indefinidos. B: Bastante modifica o adjetivo tímida, logo é um advérbio 
de intensidade. C: Penal é um advérbio de modo, tradicionalmente falando; note 
que o sufixo -mente está (E pode estar!) implícito, pois o advérbio que o segue 
carrega tal sufixo. D: Apesar de só estar ligado ao advérbio não, formando parte da 
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construção de conjunções correlativas (não só...mas também ou não só... como também 
etc.), a banca considerou tal vocábulo isoladamente como um advérbio de exclusão 
(chamado por alguns gramáticos de palavra denotativa de exclusão). E: Antes é um 
advérbio de tempo. A expressão o quanto, de o quanto antes é considerada enfática e 
correta por Cegalla.

39 – Ambas estão INCORRETAS. Sobre a primeira, o vocábulo aí equivale a “nesse 
momento”; então, servindo como um termo sequenciador. A ideia dele não é de lu-
gar, logo não há equivalência com naquele lugar. Ele dá ideia de tempo (= a partir de 
então...). Sobre a segunda, o vocábulo só não equivale a “somente”. Isto posto, quero 
relembrá-lo de que a locução conjuntiva só que tem valor semântico adversativo, 
equivalendo a “mas”, “porém”, “contudo”, “todavia”, “entretanto” etc. Exemplo: Ele 
é muito legal, só que (= mas) sua família não presta.

40 – CORRETA. O vocábulo disparado significa no contexto em primeiríssimo lugar; 
trata-se de um advérbio, tanto é assim que pode ser acrescido o sufixo -mente: “A 
leitura, disparadamente, é a melhor forma de exercitar a memória”.

41 – D. As locuções adverbiais às vezes e em breve exprimem ideia de tempo; já às 
pampas e em excesso exprimem ideia de intensidade. A: Tempo/lugar; B: Modo/
tempo; C: Lugar/negação; E: Modo/tempo.

42 – A. O ainda equivale a “inclusive”. Veja: “Diz inclusive a lenda que a imperatriz 
fez um fino manto de seda para o imperador.”.

43 – A. I. De fato, ontem indica tempo passado. II. A locução do mundo está ligada ao 
substantivo economia, logo é locução adjetiva, e não adverbial. III. O advérbio aqui 
tem valor anafórico e refere-se a Brasil.

44 – B. Esta questão só nos interessa porque o vocábulo meio pode ser um advérbio 
de intensidade, quando se liga a um adjetivo ou a um advérbio: A indústria farma-
cêutica anda meio apurada com tanta demanda de remédios./As pessoas ficam meio 
dependentes dos efeitos químicos da medicação.

45 – C. Veja como a força da tradição gramatical ainda persiste em muitos concursos. 
A banca sustenta que estranhamente é um advérbio de modo, quando na realidade 
tal ideia é absurda, porque o sentido da frase não é que o personagem se recusava a 
comer de modo estranho. Não! A ideia do contexto é esta: o fato de ele se recusar a 
comer era estranho, do ponto de vista do enunciador do texto. Logo, estranhamente 
é um advérbio modalizador afetivo (subjetivo), pois exprime um ponto de vista, 
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um juízo de valor ou um estado de espírito do enunciador (falante) em relação ao 
conteúdo do enunciado. A locução adverbial em silêncio de fato indica o modo, 
pois indica o modo como se contemplava a paisagem. Por fim, vagamente modifica o 
adjetivo familiar, intensificando-o.

Capítulo 14

Gabarito

1 – E. Não é o exílio que canta, a canção não pertence ao exílio, logo a preposição de 
na contração do não tem valor possessivo, como você deve ter imaginado. Em “Canção 
do exílio”, a ideia é: de onde, de que lugar vem a canção? Resposta: do exílio. Logo a 
preposição de tem valor locativo no contexto, indicando a mesma ideia de distância 
que se percebe em de longe. A: Qualidade. B: Matéria. C: Causa. D: Tempo.

2 – A. A ideia é de causa. Veja que dá para substituir pela locução prepositiva por 
causa de: “Por causa do real...”, “Por causa da chuva...”. As demais ocorrências da 
preposição com indicam companhia. O último com não tem valor semântico, pois é 
uma preposição relacional, exigida pelo verbo transitivo indireto brigar.

3 – C. Apesar de a preposição para normalmente indicar finalidade e, portanto, poder 
ser substituída pela locução prepositiva a fim de, não é o caso no contexto, pois a pre-
posição para em “Esta é uma receita para...” tem valor meramente relacional, exigida 
pelo nome receita. A: Assunto. B: Exclusão. D: Lugar/proximidade. E: Lugar/direção.

4 – ERRADO. Tanto de como sob indicam modo/conformidade no contexto; nada 
se altera.

5 – CORRETO. Indica procedência. Isso fica claro quando se substitui de por a partir de.

6 – CERTO. Apesar de alguns gramáticos, como Cegalla, ensinarem que a preposição 
pode ficar implícita antes de oração iniciada por conjunção integrante que, a visão 
tradicional ensina que é obrigatório explicitar a preposição nesse contexto para não 
incorrer em erro gramatical. 

7 – CERTO. Autoexplicativo. A preposição de, contida em “dos Estados Unidos da 
América”, expressa ideia de procedência ou lugar.

8 – ERRADO. Quando há um nome antes do verbo ser exigindo uma preposição, 
esta deve ficar antes da conjunção integrante que inicia uma oração subordinada 
substantiva predicativa.
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9 – CERTO. A locução prepositiva apesar de indica concessão, carregando a ideia de 
contraposição, contraste, oposição, quebra de expectativa.

10 – CERTO. A locução prepositiva a fim de indica finalidade, tal como para, no 
contexto. Logo, a substituição de uma por outra está adequada.

11 – B. O substantivo agressão exige a preposição contra também, logo a substituição 
está adequada.

12 – C. No primeiro caso, a preposição por tem valor nocional de causa. No segundo 
caso, o verbo optar exige a preposição por, que tem valor relacional.

13 – ERRADO. A afirmação da banca é viagem pura de ácido com whisky e Red Bull. 
A expressão a despeito de é tão somente uma locução prepositiva de concessão. As 
partes que compõem a locução não são analisadas separadamente. É por isso que 
toda locução tem o valor de unidade. 

14 – ERRADO. Além de a relação semântica ser diferente, não seria mantida a 
correção gramatical do texto caso se substituísse uma por outra. Veja: “de (início)... 
a (fim)...”/“entre... e...” (focaliza o que ocorre no meio das duas datas). Percebeu 
que a preposição de se correlaciona com a preposição a e que a preposição entre se 
correlaciona com a conjunção e? É isso!

15 – CERTO. Tanto a preposição de como a preposição para no contexto da ques-
tão apresentam a mesma ideia de início (origem) e fim (destino), como em “De: 
Fernando Para: Juliana”. 

16 – ERRADO. Na primeira ocorrência, para indica finalidade, tanto que pode ser 
substituída por a fim de. Na segunda, para não tem valor nocional algum, pois é 
exigida pelo adjetivo importantes.

17 – E. A banca “brinca” aqui com a diferença entre a (artigo definido) e a (pre-
posição). Como em contraposição a é uma locução prepositiva e 99,99% das locuções 
prepositivas terminam em preposição, a só pode ser preposição, e não artigo definido, 
logo o elemento gramatical a não define quais são as tentações, porque é preposição.

18 – D. O substantivo meios exige a preposição para, que tem valor meramente re-
lacional.

19 – CORRETA. A substituição de por por de não prejudica a correção gramatical 
nem a coerência, pois ambas as preposições indicam valor de agente e iniciam um 
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agente da passiva. Isso ficará mais claro quando eu falar de agente da passiva no 
capítulo de sintaxe.

20 – A. I: para, dos, às. II: o, a, os, às (a + as). III: dos (daqueles).

21 – D. Preposição para antes de verbo no infinitivo pode indicar duas circunstâncias: 
finalidade, quando equivale a “a fim de”, ou consequência. Na letra D, o vocábulo 
para introduz ideia de finalidade. Nas demais frases, o para tem valor meramente 
relacional.

22 – E. Se for possível substituir por pela locução prepositiva por causa de, a ideia é 
de causa. Veja: “Por causa de precaução, a maioria dos...”. Pense: qual é o motivo, a 
razão, a causa de a maioria dos médicos recomendarem que se evite a combinação 
de bebida e remédios? Resposta: Por precaução.

23 – B. A preposição de antes do pronome relativo que, na primeira lacuna, é exigida 
pelo verbo servir-se. A preposição para antes do pronome relativo que, na segunda 
lacuna, é exigida pelo nome obrigações.

24 – C. Note que em “... filhos com até dois anos de idade...”, há um acúmulo de 
preposições (com e até), cada uma conservando seu sentido original. Safo?

25 – C. Fim ou finalidade. Dá no mesmo. Lembre-se: antes de infinitivo, o para indi-
cará finalidade (= a fim de) ou consequência (= a ponto de).

26 – E. A preposição para, antes de verbo no infinitivo, pode indicar consequência 
(normalmente antecedida de advérbio de intensidade) ou finalidade: Você devia 
estar muito distraído para (= a ponto de) não vê-la se exibindo./O doutor continua receitando 
remédios para (= a fim de) resolver aquele seu problema?

27 – INCORRETA. Apesar de nunca introduz argumento orientado para a conclusão 
do texto. Apesar de é locução prepositiva que sempre indica concessão (= não obs-
tante, a despeito de).

28 – Ambas estão CORRETAS. Tanto devido a equivale a em razão de (ambas as locuções 
prepositivas são causais) como segundo equivale a conforme (ambas são preposições 
acidentais de conformidade).

29 – E. Cuidado com até (preposição) e até (palavra denotativa – ou advérbio – de 
inclusão). No caso, até equivale a inclusive.
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30 – B. Vou me apegar apenas ao que interessa neste capítulo: preposição. Note que 
a preposição tem o papel de ligar palavras ou orações. Neste caso, a preposição a liga 
o verbo auxiliar (começou) ao verbo principal (chorar), formando a locução verbal 
começou a chorar.

31 – A. Na primeira lacuna, usa-se a preposição a antes do pronome relativo que, 
pois o verbo referir-se a exige. Na segunda, usa-se a preposição de antes do pronome 
relativo que, pois o verbo dispor a exige. Simples assim.

32 – A. Note que todas as locuções têm valor causal, exceto ademais de, que tem valor 
aditivo.

33 – E. A conjunção por indica causa no enunciado e na letra E. Demais opções: A: 
Agente. B: Lugar. C: Agente. D: Agente. 

Capítulo 15

Gabarito

1 – E. Nos dois primeiros períodos, cria-se uma boa expectativa em relação à abun-
dância da floresta amazônica. No entanto, não é isso o que ocorre na ideia contida 
no terceiro período, que se contrapõe às anteriores. Por esse motivo, a conjunção 
adversativa no entanto abre o terceiro período quebrando uma expectativa. Valor 
semântico das demais conjunções: A: Causa. B: Tempo. C: Concessão. D: Proporção. 

2 – A. Mera decoreba! Mal = logo que (temporal); ao passo que = à medida que 
(proporcional); não obstante seguido de subjuntivo = embora (concessivo); desde que 
seguido de subjuntivo (condicional).

3 – C. Esta questão trata da relação entre as partes do texto e das conjunções como 
elementos coesivos, construtores de sentido dentro da lógica discursiva. Veja que 
as relações são, respectivamente, de adição, adversidade, conclusão e adição: Todo 
mundo fala de um renascimento do cinema brasileiro E ele parece incontestável. MAS ainda 
falta vencer um obstáculo fundamental: o preconceito do espectador brasileiro que continua 
relutante em sair de casa para assistir a um filme nacional. POR ISSO os filmes têm dificuldade 
de conseguir muitas salas E não conseguem o sucesso que mereciam. 

4 – A. Só pela ideia de acordo, já matamos a questão. Veja em B: já que foi combinado 
em assembleia de junho/2000 (locução conjuntiva causal), em C: apesar do que foi 
combinado em assembleia de junho/2000 (locução prepositiva concessiva) e em D: 
porquanto tenha sido combinado em assembleia de junho/2000 (conjunção causal). 
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Se você domina as conjunções e seus valores semânticos, não sentiu dificuldade, pois 
o comando de arrumação do texto é indicado pelas relações de sentido que as con-
junções estabelecem. Veja: Conforme o combinado em assembleia de junho/2000 (conjunção 
conformativa; acordo), solicitamos de V.Ex.ª a gentileza de enviar funcionário a esta escola, 
em caráter de urgência, para que seja feito o conserto da parte hidráulica do prédio (conjunção 
final; finalidade). Embora os reparos impeçam o andamento das aulas (conjunção concessiva; 
concessão), não podemos mais adiar a solução desse problema e, por isso, pedimos sua colaboração. 

5 – D. Todos os conectivos são conjunções (ou locuções conjuntivas) subordinativas 
causais.

6 – D. Apesar de não ser uma questão puramente de conjunção, mas sim de orações 
coordenadas, queria reiterar que alguns gramáticos, como Sacconi, Cegalla e Infante, 
entendem que, quando a conjunção e tiver valor adversativo (= mas), a oração iniciada 
por ele será classificada como coordenada sindética adversativa.

7 – E. A relação entre uma frase e outra é de causa e consequência, logo, como a 
causa se inicia em (2), só podemos usar o já que, que é uma locução conjuntiva cau-
sal: “Mas talvez os shoppings, mesmo os mais sofisticados, como o Iguatemi, tenham 
se tornado democráticos demais para o gosto da classe alta paulista, JÁ QUE a cada 
pequeno entusiasmo econômico, logo a alvoroçada classe média da cidade resolve se 
intrometer aos bandos nas searas exclusivas dos muito ricos.”. As demais: A: Locução 
conjuntiva concessiva. B: Locução conjuntiva consecutiva. C: Locução prepositiva 
além de indica adição, soma. D: Locução conjuntiva conclusiva.

8 – CORRETA. Note que a conjunção e liga períodos e tem, de fato, valor semântico 
de oposição (= mas).

9 – A. Perceba que entre orações já há uma relação de sentido, que fica explícita 
quando se usa a conjunção, portanto em 1) a relação é de oposição, que pode ser 
marcada por e ou mas, o que elimina B e D; já em 2) a relação é de causa, dando 
empate entre A e C, pois porque e como, iniciando período, podem indicar causa; por 
fim, a relação entre as frases de 3) é de conclusão, e a única opção que apresenta um 
conectivo conclusivo é a A: por isso (porquanto é causal/explicativo).

10 – D. A conjunção mas equivale a mas também e, no contexto, significa “além disso”, 
“além do mais”, adquirindo, assim, valor aditivo.

11 – D. Comentário da própria banca: “Considerando-se que o pronome relativo que 
retoma o elemento expresso na oração anterior, o sujeito do verbo canta é a expres-
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são o mar de minha saudade. Nesse caso, o trecho em negrito recebe a classificação de 
oração subordinada adjetiva explicativa. Após as substituições exigidas pelo enuncia-
do, o sujeito do verbo canta passa a ser o elemento as murmurantes ondas, devendo, 
portanto, todo o trecho ser classificado como oração coordenada explicativa, uma 
vez que o vocábulo que passa a atuar como conjunção explicativa.”.

12 – INCORRETA. A conjunção entretanto é adversativa e só pode ser substituída, 
conservando-se seu sentido original por conjunções igualmente adversativas, como 
mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, só que etc. É bom dizer que as 
conjunções concessivas (conquanto) apresentam um valor semântico semelhante 
ao das adversativas, mas, no contexto, não poderia haver substituição, pois a conces-
siva teria de levar o verbo ao subjuntivo. Porquanto não pode substituir conjunções 
adversativas, pois tal conectivo indica explicação ou causa. 

13 – INCORRETA. O mas NUNCA indica comparação. NUNCA! Ele é uma conjun-
ção adversativa ou aditiva.

14 – C. Em I, a ideia é de condição (se = desde que). Em II, a ideia é de condição ou 
tempo (se = quando). Em III, a conjunção se tem valor concessivo, por isso equivale 
a “mesmo que”.

15 – A primeira está CORRETA; a segunda, não. O assim é uma conjunção conclusiva 
(= portanto). O porque nunca indica condição, mas sim causa, explicação ou finalidade.

16 – CORRETA. A conjunção porquanto indica causa/explicação, logo, nesse con-
texto, seria uma incoerência usá-la, pois se “a renda per capita da Inglaterra começou 
a crescer descolada da demografia” e “a evolução da renda per capita dependia das 
taxas de natalidade e mortalidade”, há um contraste de ideias, e não uma relação 
de causa e consequência. Por isso, o conectivo adequado deveria ser adversativo: “A 
evolução da renda per capita dependia das taxas de natalidade e mortalidade, no en-
tanto a renda per capita da Inglaterra começou a crescer descolada da demografia...”.

17 – INCORRETA. O como não indica causa, mas sim comparação entre “flagelos 
assim” e “desastres de avião”.

18 – D. Logo é a única conjunção, dentre as opções, que não indica explicação, mas 
conclusão.

19 – CORRETA. Para que é uma locução conjuntiva final desde criancinha, logo a 
afirmação procede.
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20 – INCORRETA. Contanto que é uma locução conjuntiva condicional, e consoante, 
conjunção conformativa.

21 – A. Caso é uma conjunção condicional e exige verbo no subjuntivo (“caso o país 
não tenha crescido”). Mais importante que isso, porém, pelo que você notou nas 
outras alternativas, o vocábulo se estabelece relação de concessão (apesar de, mesmo, 
embora, ainda que...); caso indica apenas... condição. Nada a ver com concessão! Esta 
era para não zerar, hein!

22 – B. A gente banaliza o olhar (consequência) por quê? De tanto ver (causa). Ou 
seja, “A gente vê tanto (causa) que banaliza o olhar (consequência).”. 

23 – C. A conjunção porque é causal, explicativa ou final, depende do contexto, mas 
nunca é proporcional como ao passo que.

24 – B. A FGV se amarra em trabalhar diferença entre os “quês”. Veremos muito mais 
sobre essa palavrinha maledeta no capítulo de Que, Se e Como. Por ora, fiquemos com a 
explicação da questão. Bizu: se pudermos substituir uma oração iniciada por que por 
isto, estaremos diante de uma conjunção integrante (É certo que a mudança do enfoque 
sobre o tema... decorrerá... = É certo isto.), pois ela sempre inicia orações subordinadas 
substantivas que completam ou determinam a estrutura sintática de outra oração 
(chamada de principal). O segundo que é uma preposição acidental, equivalendo a 
“de”, pois vem entre ter e verbo no infinitivo: “... terão que (= de) abranger...”.

25 – A. Se ou é uma conjunção AL-TER-NA-TI-VA, a ideia é de...? Questão nível Tele 
Tubbies!

26 – B. A relação entre o primeiro e o segundo período é de causa e efeito (ou fato 
seguido de conclusão). Por isso a única locução conjuntiva possível é por conseguinte, 
que equivale a “portanto, assim, por isso, então, dessa forma, logo...” Veja: Na prática, 
não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever 
melhor, por conseguinte escrever, como ler, só será efetivamente um hábito qualificado se feito 
com prazer. As Demais: A: Concessão; C: Proporção; D: Finalidade; E: Tempo.

27 – D. Mera decoreba! A: Tempo. B: a preposição é exigida pelo substantivo meio. 
C: Explicação. E: Adversidade.

28 – B. A frase tem sentido concessivo por causa da conjunção concessiva Embora. 
Simples assim!
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29 – CORRETA. Todos os elementos enumerados em A são dignos da mesma ideia 
de respeito, estão no mesmo nível, por isso pode-se entender que o conectivo ou 
estabelece ideia de inclusão.

30 – A. A: Alguns gramáticos, como Maria H. de Moura Neves e alguns dicionários, 
como Aulete e Houaiss, dizem que o se pode ter valor temporal, logo a substituição de 
Quando por Se mantém a coerência do texto. B: Só poderíamos substituir se por caso 
desde que o verbo em seguida fosse colocado no subjuntivo (... caso defendam...). 
C: A relação é de conclusão, por isso o uso de pois estaria equivocado (... se sabe que o 
objetivo dele é a cura da doença, LOGO sua ação é mais percebida por todos). D: não é uma 
alternativa que tenha a ver com o assunto deste capítulo (conjunção), por isso julgo 
relevante não comentá-la. E: Já há uma ideia de oposição no último período marcada 
pela conjunção mas; não se pode usar embora e mas no mesmo contexto.

31 – A. A relação entre o primeiro período e o início do segundo é de ressalva, 
restrição, logo o melhor conectivo que poderia entrar na primeira lacuna seria o 
adversativo: mas, porém, entretanto...

32 – B. Percebe-se que a relação entre as orações do trecho original é de causa e 
consequência/conclusão (indicada pelo portanto). Sendo assim, invertendo-se as 
orações, teremos de usar um conectivo de valor causal, a saber: dado que. Fica assim, 
então: Não é possível importar o desenvolvimento dado que corresponde a uma matriz endógena, 
gerada em nossas próprias sociedades.

33 – A. A relação entre os períodos é de explicação, logo as demais opções são des-
cartadas. (B: Condição. C: Condição. D: Adversidade. E: Finalidade.)

34 – E. O advérbio já tem valor opositivo e equivale a “mas”, “por outro lado”, “em 
contrapartida” etc. E a conjunção embora, por ser concessiva, indica uma ressalva que 
não invalida a declaração feita (definição clássica de conjunção concessiva).

35 – E. Uma vez que é uma locução conjuntiva causal correspondente à conjunção 
causal porque. As demais conjunções e locução conjuntivas indicam, respectivamente: 
concessão, concessão, tempo e concessão.

36 – E. A relação lógico-semântica que existe entre I e II é de causa e consequência, 
por conseguinte devemos usar a locução conjuntiva conclusiva por conseguinte. As 
demais conjunções e locução conjuntivas indicam, respectivamente: adversidade, 
adversidade, causa e concessão.
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37 – A. A ideia é de tempo ou proporção, logo letra A. As demais conjunções e 
locução conjuntivas indicam, respectivamente: concessão, condição, concessão. Em 
comparação a é uma locução prepositiva que indica comparação.

38 – E. Segundo o dicionário Houaiss, a conjunção adversativa mas “com variações 
de sentido, introduz o segmento que denota basicamente uma oposição ou restrição 
ao que já foi dito.”.

39 – C. Há uma quebra de expectativa, um contraste, logo usa-se a conjunção ad-
versativa contudo.

40 – ERRADO. Enquanto indica tempo; Celso Cunha diz que pode ser proporcional 
também.

41 – CERTO. Perfeito. Tais conectivos são adversativos, de fato.

42 – ERRADO. A conjunção quando de fato está relacionada ao fato expresso na oração 
“que não conhecia Joyce nem Virginia Woolf nem Proust”. Agora, observe com calma: 
Escrevi para ele... porque o diabo do homem só faltou me chamar de representante comercial deles. 
Pelo que se vê, a causa (iniciada por porque) está ligada a “Escrevi para ele”, e não a 
“que não conhecia Joyce nem Virginia Woolf nem Proust”. Malícia total do CESPE!

43 – CERTO. Por definição, conjunção concessiva é a que introduz um conteúdo 
que, mesmo sendo contrário a uma proposição, não a invalida. 

44 – ERRADO. NUNCA indica consequência! O pois indica causa, explicação ou 
conclusão.

45 – C. As duas frases mantêm uma relação de adição de acontecimentos, logo, para 
se unirem tais orações em um só período, precisaríamos usar um conectivo (nor-
malmente conjunção) de valor aditivo. Por isso a reescritura correta é esta: “Não ri 
nem sequer sorri, e não faz uma pirueta.”. 

46 – CERTO. Todos esses conectivos são causais. Simples assim.

47 – A. Há uma relação de causa e consequência, pois a exclusão social causa a violên-
cia, daí que EXCLUSÃO SOCIAL E (consequente) VIOLÊNCIA. Muito boa a questão!

48 – A. A preposição para, antes de verbo no infinitivo, equivale à locução conjuntiva 
para que (para melhorar = para que melhore). E segundo é uma conjunção confor-
mativa, como conforme e consoante.
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49 – E. A construção por (mais) que constitui uma locução conjuntiva concessiva, por 
isso a única reescritura impossível é a E, pois preposição por + verbo no infinitivo 
reitera ideia de causa.

50 – D. Tanto ainda assim como não obstante são locuções conjuntivas adversativas.

51 – A. Tanto só que quanto mas são conectivos adversativos.

Capítulo 16

Gabarito

1 – INCORRETA. Normalmente a interjeição oi é usada como saudação (= olá), mas 
é empregada também para indicar que não se ouviu bem o que foi dito ou pergun-
tado, e ainda como chamamento ou resposta a um chamamento. Numa música, esse 
oi serve como chamamento.

2 – E. No primeiro quadrinho, não só a interjeição exclamada por Cebolinha, Oh!, 
exprime susto, bem como seu rosto, por causa da suposta pancada que a Mônica 
está dando em Cascão. No segundo quadrinho, há um alívio, pois na verdade ela 
está penteando o Cascão.

3 – INCORRETA, porque as interjeições não são normalmente usadas em registros 
formais, como bem indica o contexto. Além disso, a classificação de claro é discutível, 
pois é um adjetivo modalizador.

4 – C. A interjeição Hummmm, com o esticamento do som nasal sinalizado pela repe-
tição da letra m e das reticências, indica admiração com a veia da doadora, por isso 
as enfermeiras “trocam sorrisos interessados”.

5 – C. Segundo o dicionário Houaiss, a interjeição Puxa! “traduz alegria, assombro, 
deslumbramento, admiração, mas também pasmo, estupefação por consternação, 
aborrecimento, desalento, impaciência”. A locução interjetiva Puxa vida! indica o 
mesmo. O dicionário Aulete sacramenta: “Us. para exprimir admiração, surpresa, 
impaciência, irritação, aborrecimento etc.”.

6 – D. Ué! exprime surpresa, espanto, admiração.

7 – D. Putz é uma interjeição muito coloquial que indica admiração, surpresa.

8 – E. A interjeição Ufa! exprime cansaço, alívio.
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Capítulo 19

Gabarito

1 – CORRETA. Reveja todo o contexto: “Em dezembro do ano passado, milhares de 
pessoas tomaram as ruas de Seattle nos Estados Unidos, (...) Conseguiram barrar a 
negociação, que ficou para um futuro para lá de incerto, e, de quebra, ridicularizaram 
ninguém menos que o presidente americano Bill Clinton, o anfitrião do encontro”. 
A ESAF adora complicar tua vida, não? O sujeito milhares de pessoas, superafastado, 
encontra-se oculto em relação aos verbos conseguiram e ridicularizaram.

2 – D. O termo você é sujeito simples e explícito do verbo precisa.

3 – D. Note que te e te são pronomes oblíquos átonos com função de complemento do 
verbo (objeto direto). No segundo caso, o verbo fazer é transobjetivo, ou seja, exige 
objeto + predicativo do objeto (faz alguém (OD) vencedor (POD)).

4 – B. O verbo haver (pode haver) no sentido de existir fica na 3ª pessoa do singular 
por ser um verbo impessoal. Tal verbo constitui oração sem sujeito. Simples assim.

5 – Ambas estão INCORRETAS. Sobre a primeira, jamais o se pode indeterminar o 
sujeito, pois o sujeito está na cara de qualquer um; veja: “... o Programa de Metas foi 
executado e seus resultados manifestam-se...”. Sobre a segunda, note que a expressão 
formada pelo verbo ser + que é expletiva, ou seja, pode ser retirada sem prejuízo 
sintático-semântico; portanto não é só o verbo ser que é expletivo. Veja: “No entan-
to, (foi) graças ao controle do câmbio e ao regime de incentivos criados (que) as 
importações de bens de consumo duráveis foram contidas.”.

6 – C. Note que o verbo saiu não é de ligação, pelo contrário, indica ação e vem 
seguido de um predicativo do sujeito (chateada), logo o predicado (saiu chateada da 
escola) é verbo-nominal.

7 – CERTO. Mais uma vez o verbo fazer foi usado como transobjetivo, ou seja, exige 
um objeto + um predicativo do objeto (faça da criança (OI) um romancista introvertido 
(POI)).

8 – B. O verbo haver (= existir) é um verbo impessoal sempre, ou seja, não tem sujeito.

9 – D. Os verbos prevalecer e participar são transitivos indiretos, logo exigem 
complemento preposicionado (objetos indiretos: “no conhecimento do torcedor 
comum sobre os dados históricos” e “no rito das danças guerreiras”).
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10 – C. Cuidado com a inversão dos termos da oração! Isso pode derrubar você. 
Coloque a frase na ordem direta: “Mas outro problema surge aqui”. Perceba que 
outro problema é sujeito em que problema é núcleo do sujeito. Sobre a letra C, faça 
a perguntinha para achar o sujeito: “O que perde as cores?” Resposta: “as fitas de 
vídeo” (sujeito).

11 – B. Verbo na 3ª pessoa do plural com sujeito implícito sem referente anterior sina-
liza que o sujeito é indeterminado. Sabe-se que alguém disse, mas não se sabe quem.

12 – E. Direto ao bizu de achamento do sujeito: “O que não se torna realidade?” 
Resposta: ”O sonho de Darcy.”. “O que continua?” Resposta: “O debate.”. Sujeitos 
simples, pois apresentam um núcleo. Olhe a E: “O que é de tal ordem?” Resposta: 
“A tragédia dos menores abandonados.”. Sujeito simples também, pois apresenta 
apenas um núcleo.

13 – C. Colocando na ordem direta: “Tudo anda muito desorganizado.”. Observe 
que o verbo andar não indica ação, mas sim estado, logo é um verbo de ligação, que 
liga o sujeito (tudo) ao predicativo do sujeito (muito desorganizado).

14 – INCORRETA. O sujeito não é inexistente, mas sim oracional. Bizu do achamento 
do sujeito: “O que vale a pena?” Resposta: “Deixá-los sem futuro”. Logo, colocando 
na ordem direta, temos claramente um sujeito oracional: Deixá-los sem futuro (sujeito) 
vale a pena?

15 – B. A oração sem sujeito é aquela que apresenta um verbo impessoal. As bancas 
adoram trabalhar o verbo haver (com sentido de existir, ocorrer) em questões de sujeito 
inexistente.

16 – B. Tipo de questão muito frequente em todos os anos da FCC! Estude transitivi-
dade verbal! Ambos os verbos (confirmar e gerar) são VTDs, logo exigem objetos diretos 
(respectivamente, a antiguidade da família nuclear entre humanos e mais descendentes).

17 – E. O verbo é transitivo direto e indireto, pois exige dois complementos (um 
direto e outro indireto). Veja: “... saibamos ensinar o quê? (o mais elementar) a 
quem? (aos alunos),...”.

18 – ERRADO. O sujeito implícito do predicado for original remete ao referente obra 
de arte: Suponhamos que uma obra de arte profundamente original surja diante de seus olhos. 
Como a julga ele? Comparando-a com as obras de arte do passado. Se (ela) for original,...”.
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19 – ERRADO. Vejamos o contexto de cada verso: 19: A cana doce de Málaga não é mar, 
embora em praias, dá sempre em pequenas poças, restos de uma onda recuada. (intransitivo, 
pois não exige complemento; em pequenas poças é adjunto adverbial de lugar); 27: A 
cana doce de Málaga dá dócil, disciplinada: dá em fundos de quintal e podia dar em jarras. 
(intransitivo, pois não exige complemento; em fundos de quintal é adjunto adverbial 
de lugar); 2: A cana doce de Málaga dá domada, em cão ou gata: deixam-na perto, sem medo, 
quase vai dentro das casas. (transitivo indireto, pois exige complemento; em cão ou gata 
é objeto indireto); 26: A cana doce de Málaga dá dócil, disciplinada: dá em fundos 
de quintal e podia dar em jarras. (intransitivo, pois não exige complemento; dócil, 
disciplinada é predicativo do sujeito).

20 – Ambas estão INCORRETAS. Na primeira, é impossível que a partícula se seja 
indeterminadora do sujeito uma vez que o sujeito do verbo espraiar está explícito, 
determinado, “na cara”! Veja o contexto de novo: “Agora se vê que a carência de 
profissionais se espraia para vários níveis de formação...”. Pergunto: “O que se espraia 
para vários níveis de formação?”. Respondo: “A carência de profissionais”’. Na segun-
da, o sujeito é outro, veja: “A rede educacional do país, com suas falhas e distorções 
distribuídas do ensino fundamental à universidade, mostra-se incapaz de oferecer 
ao mercado de trabalho mão de obra competente”. Safo?

21 – ERRADO. Observe a primeira oração: “São tantos os espaços para a dita parti-
cipação popular”. Está na ordem direta? Jamais! Colocando: “Os espaços para a dita 
participação popular (sujeito) são (verbo) tantos (predicativo)”. Ah, agora sim po-
demos analisar com mais tranquilidade. Percebe que o verbo ser tem sujeito simples? 
Maravilha! E quanto à próxima oração? Veja: “não há espaços de visibilidade claros”. 
Percebe o verbo haver com sentido de existir? Pronto, oração sem sujeito. Sendo 
assim, concluímos que a questão traz uma afirmação equivocada, pois na primeira 
oração há sujeito simples; só na segunda há oração sem sujeito!

22 – ERRADO. Se ”os bancos se estabeleceram”, como o sujeito pode ser indetermi-
nado? O sujeito está explícito, e é simples: os bancos. A partícula se é integrante do 
verbo. Nível Tele Tubbies!

23 – CERTO. Perfeita a afirmação! Coloque na ordem direta: “Moedas mexicanas 
e peruanas (sujeito) continuavam sendo usadas (locução verbal) no comércio no 
extremo norte (adjunto adverbial).”. 

24 – ERRADO. O sujeito de faz é oracional: “Viver em ambiente sem gravidade”. Bizu 
do achamento do sujeito: “O que faz coisas curiosas com o corpo?” Resposta: “Viver 
em ambiente sem gravidade.”. Mole!
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25 – ERRADO. O erro está em afirmar que meu nome é sujeito e que meu nome está 
anteposto a seu predicado verbal. Na primeira oração, o sujeito vem antes do predi-
cado, ok! Na segunda oração, meu nome é objeto direto do verbo gritar, ou seja, “... 
o carteiro chegou e (o carteiro) gritou meu nome.”. Pescou?

26 – ERRADO. A ordem direta é tão somente esta: “Joaquim Silvério (sujeito) começa 
a redigir (verbo) sua carta (complemento verbal) com pena bem aparada no palácio 
da Cachoeira (adjuntos adverbiais)”. Na reescritura proposta, o adjunto adverbial 
inicia o verso, portanto a ordem é indireta, diferente da sequência sujeito-verbo-
-complemento verbal-adjunto adverbial.

27 – CERTO. De fato, tais orações não seguem a ordem direta, que deveria ser 
sujeito-verbo-objeto, assim: “como a prevalência da forma pronominal (sujeito) 
inclina (verbo)-nos (objeto) a pensar” e “uma vez que levar em conta a noção de 
memória coletiva (sujeito) foi (verbo de ligação) necessário (predicativo do sujeito)”. 
Inclusive a questão foi mal formulada, pois necessário é predicativo do sujeito e não 
objeto. Coisas da vida...

28 – CERTO. Se o sujeito não está explícito na frase, mas existe a possibilidade de 
encontrar seu referente pelo contexto, dizemos que ele está oculto, ou implícito, ou 
elíptico. É o que ocorre neste caso. “O que transporta muitos passageiros?” Resposta: 
“O tal veículo leve sobre o trilho, o tal meio de transporte que causa estranheza, o 
tal misto de metrô e ônibus, o tal tipo de transporte coletivo capaz de melhorar o 
trânsito nas cidades.”. Resumindo: ele transporta... Foi? Questão interessante.

29 – E. Os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito, como o verbo fazer (in-
dicando tempo decorrido ou aspecto natural), passar (indicando tempo decorrido) 
e haver (no sentido de existir, ocorrer ou indicando tempo decorrido). Mas na letra 
E não é o caso, pois há um sujeito oculto para o verbo haver: Embora (ele) houvesse 
acertado a hora, ele chegou atrasado. Quando o verbo haver for auxiliar de uma locução 
verbal, como é o caso da E, ele sempre terá sujeito.

30 – D. O pronome relativo que, funcionando como sujeito, retoma “empresas 
transnacionais”, as quais “operam sujeitas às normas”... Observe que sujeitas é uma 
característica de “empresas transnacionais”, afinal, trata-se de um adjetivo. E, como 
todo adjetivo só exerce função de adjunto adnominal (quando vem ao lado do 
termo substantivo, sem vírgula) ou de predicativo (quando vem separado do termo 
substantivo, seja por vírgula ou simplesmente afastado), sujeitas só pode ser um 
predicativo do sujeito.
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31 – B. Usamos o sujeito indeterminado quando não sabemos determinar quem é 
o sujeito (fala do garoto) ou não desejamos torná-lo conhecido. Para isso, usamos o 
artifício de colocar o verbo na 3ª pessoa do plural sem sujeito explícito.

32 – O item III. Para a identificação do sujeito, há uma técnica bastante usada e que 
normalmente funciona: pergunta-se ao verbo “O que...?” ou “Quem...?”; daí acha-se 
o sujeito. Portanto, vamos aplicar: “Quem subjugou os hindus?” Resposta: “Os ingle-
ses subjugaram.”. Logo, o sujeito de subjugaram é os ingleses. Simples, não? “O que se 
cometeu contra os hindus?” Resposta: “Incontáveis violências se cometeram (foram 
cometidas).”. Logo, o sujeito de Cometeram-se é incontáveis violências, cujo núcleo é o 
substantivo violências. Safo? Vale dizer que no segundo caso estamos diante de uma 
voz passiva sintética, em que o verbo vem acompanhado da partícula apassivadora se.

33 – C. Vamos nos ater aos termos essenciais da oração. Na letra B, a partícula se do 
enunciado não exerce a mesma função que a outra. A primeira é apassivadora; para 
tirar a “prova dos 9”, basta passar da voz passiva sintética para a analítica (... não se 
devem esperar exames... = ... exames não devem ser esperados...). Lembrou-se das 
marcas de passiva sintética e analítica? Esta apresenta ser + particípio e aquela, se 
apassivador. Sobre a letra D, não há indeterminação do sujeito, pois o sujeito está 
explícito. Bizu: “O que não se deve esperar?” Resposta: “Exames de consciência mais 
profundos não se devem esperar.”. Esta perguntinha ao verbo é coisa linda, não? 
Resolve na hora o achamento do sujeito.

34 – A. O verbo do enunciado (proviriam) exige complemento preposicionado. Veja a 
frase na ordem direta: “As pistas que indicariam o caminho proviriam destes”. O que 
provém, provém de! Percebeu a transitividade do verbo? Ele é um transitivo indireto, 
ou seja, exige complemento preposicionado para ter seu sentido completo e para 
completar a estrutura sintática da frase. Imagina se eu falasse assim para você: “Aí, 
maluco, a dor muscular provém.”. Você iria perguntar assim: “A dor muscular provém 
de quê, Pestana? Tá ficando maluco?”. Enfim, eu tenho de completar a frase porque 
o verbo exige complemento, logo deveria dizer assim: “A dor muscular provém do 
excesso de exercícios.”. “Aaaah! Sim! Agora entendi.”, diria você. Beleza? Na letra A, o 
verbo consistir também é VTI, pois exige complemento preposicionado. Veja: “a prin-
cipal tarefa do historiador consistia em estudar possibilidades de mudança social”. Safo?

35 – D. Note que a conjunção coordenativa e está ligando duas orações encabeçadas 
por verbos transitivos diretos: “Gates afirmou ser importante usar outros meios para 
convencer o Irã a não procurar ter armas nucleares e (Gates) repetiu as suas pre-
ocupações de que ações militares somente iriam retardar...”. Quem afirma, afirma 
algo; quem repete, repete algo. Ambos são VTDs.
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36 – ERRADO. O sujeito da oração é os realmente capazes. Veja na ordem direta: “Os 
(=Aqueles) realmente capazes (sujeito) só passam pela estreita peneira do programa.”. 
Este os equivale a “aqueles”, por isso é um pronome demonstrativo, núcleo do sujeito.

37 – ERRADO. Mais uma vez: verbo haver no sentido existir = oração sem sujeito. 

38 – ERRADO. O sujeito do verbo perceber é indeterminado. Veja o trecho em que 
este verbo se encontra: “Não era preciso ser médium... para (alguém) perceber que 
a leniência...”. Quem percebe? Qualquer um. Percebe a ideia de generalização, va-
guidão, indefinição, indeterminação? Este é o terceiro caso de indeterminação do 
sujeito, pouco comum.

39 – ERRADO. O verbo da oração principal está na 3ª pessoa do singular, pois seu 
sujeito está em forma de oração subordinada substantiva subjetiva (sujeito oracional): 
É verdade isso (que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas) = isso (que a CE vem 
desenvolvendo novas formas políticas) é verdade (na ordem direta). Então, esse papo de 
que o verbo está no singular porque o sujeito não está explícito é conversa para boi 
dormir. Cuidado com as pegadinhas do CESPE.

40 – ERRADO. O sujeito do verbo chamar não é simples, mas sim indeterminado. 
Note que o verbo está na 3ª pessoa do plural sem sujeito explícito. Essa criança é o 
objeto direto do verbo chamar. E de Macunaíma é o predicativo do objeto. Veja na 
ordem direta, sem a expressão expletiva é que: “(?) Chamaram essa criança de Ma-
cunaíma.”. Detalhe importante: a expressão de realce (ou expletiva) é que, apesar 
de ter um verbo em sua construção, não é contada como oração!

41 – ERRADO. O verbo faltar nunca é impessoal, nem quando indica tempo: “Faltam 
dez dias para a prova.”. Na frase em questão, o sujeito do verbo faltar é o diabo do homem.

42 – E. Sofrer e precisar são verbos transitivos indiretos. Ambos exigem um comple-
mento (objeto indireto) iniciado pela preposição de.

43 – B. Interferir e lidar são verbos transitivos indiretos. Ambos exigem um comple-
mento (objeto indireto) iniciado pela preposição de e com, respectivamente.

44 – B. Esta questão trabalha o conhecimento de transitividade verbal e sujeito 
indeterminado. Este verbo é transitivo indireto na frase do enunciado e na letra B, 
pois exige um complemento indireto (objeto indireto), ou seja, um complemento 
preposicionado. Quanto ao sentido, percebemos uma ideia de indeterminação do 
sujeito. Podemos indeterminar o sujeito por meio da colocação de uma partícula 
de indeterminação do sujeito junto ao verbo (que pode apresentar qualquer transi-
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tividade) na 3ª pessoa do singular (Pensa-se logo num palhaço.) ou por meio do uso 
do verbo na 3ª pessoa do plural sem sujeito explícito (Pensam logo num palhaço.), 
normalmente.

45 – B. No enunciado, o verbo respirar é intransitivo e aliviado é um predicativo do 
sujeito, logo tempos um predicado verbo-nominal. Na letra B, o verbo nomear é tran-
sobjetivo, logo exige um objeto direto mais um predicativo do objeto, logo temos 
também um predicado verbo-nominal.

46 – D. Note que o verbo ser liga o sujeito ao predicativo do sujeito em ambos os casos.

47 – D. I: Certo. Quarto quadrinho. II: Certo. Segundo quadrinho. III: Certo. Res-
pectivamente: minhocas aquáticas, alguém, essa minhoca, essa minhoca, minha lógica.

Capítulo 20

Gabarito

1 – CORRETA. O substantivo abstrato acesso exige quatro complementos nominais 
coordenados: “Ela antes tinha acesso ao sistema financeiro habitacional, a universidades 
públicas, à expansão de empresas estatais cheias de ofertas de trabalho e à indexação, que 
reajustava o dinheiro nos bancos”.

2 – A. O objeto indireto pleonástico é representado pelo pronome oblíquo átono lhe, 
uma vez que já existe objeto indireto na oração, a saber: A Rafael. Como você sabe, 
um termo pleonástico pode ser retirado da frase sem alteração sintática ou semântica, 
logo veja a frase na ordem direta sem o lhe: Chamaram (VTI) a Rafael (OI) covarde (POI).

3 – ERRADO. O verbo reduz é transitivo direto e indireto, exigindo um só objeto 
direto e um só objeto indireto, portanto não há objeto direto composto por dois 
núcleos. Veja: “... reduz (VTDI) a tenacidade do esforço humano (OD)... ao humilhante plano 
da causalidade ou do fatalismo (OI)”. A expressão em centenas e centenas de séculos é um 
adjunto adverbial de tempo, não um complemento verbal.

4 – B. O termo preposicionado do enunciado completa o sentido do nome assistência, 
logo é um complemento nominal. O mesmo se dá com a contrabando, que é comple-
mento nominal do substantivo repressão. A: Adjunto adverbial de lugar. C: Adjunto 
adverbial de modo. D: Adjunto adverbial de modo. E: Predicativo do objeto direto.

5 – INCORRETA. Reveja os contextos: “... como o inimigo que haveria de ser derrotado, 
acabou na verdade por nos vencer.”/“... estaremos caindo numa sociedade do homem e da mulher 
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medíocres onipresentes, governados por altas mediocridades.”. Os termos preposicionados 
sublinhados não exercem a mesma função sintática, pois só o segundo exerce função 
sintática. O primeiro na verdade faz parte de uma locução verbal: acabou por vencer, 
não exercendo função sintática alguma. O segundo, sim, exerce função sintática de 
agente da passiva. Voz passiva analítica: “... (sendo) governados por altas mediocri-
dades” = voz ativa: “... altas mediocridades nos governando”. Esse teste de passagem 
de voz verbal ajuda muito a identificação do agente da passiva. Se você pensou que 
por altas mediocridades era complemento nominal, enganou-se.

6 – D. Os verbos prevalecer e participar são VTIs, exigem complemento preposicionado 
(objetos indiretos, respectivamente: no conhecimento do torcedor comum sobre os dados 
históricos e no rito das danças guerreiras).

7 – E. Quem paga, paga algo a alguém. Logo, a ele (em “eu não pago a ele”) é um 
objeto indireto, complemento do verbo pagar. Inclusive o verbo pagar é curioso, pois 
o objeto direto é sempre uma coisa e o objeto indireto é sempre uma pessoa (física 
ou jurídica ou ser personificado).

8 – C. Esta questão trata da diferença entre sujeito e objeto direto. Normalmente o 
sujeito vem antes do verbo, e o objeto direto vem depois. Mas, nessa questão, a ideia 
era saber se você conseguia perceber a diferença. A única opção que não apresenta 
um sujeito é a C, pois o acesso é o alvo da ação de democratizar, o objeto direto. Co-
loque na ordem direta os demais e verá o sujeito.

9 – CORRETA. O adjetivo ultraconsciente exige um complemento preposicionado 
pela preposição de, afinal, quem é (ultra)consciente, é (ultra)consciente de alguma 
coisa. Portanto, de seu ofício é um complemento nominal.

10 – CORRETA. Quem assegura, assegura algo (a cobertura mais completa possível) 
a alguém (aos (= àqueles) que buscam a proteção dos planos de saúde). Logo, a 
expressão não tem função de objeto direto.

11 – ERRADO. Novamente o sujeito vem depois do verbo, parecendo ser um objeto 
direto, mas coloque na ordem direta e verá que se trata de um sujeito: (... não sei 
quanto tempo essa minha angústia durou...). O que durou? Resposta: “essa minha 
angústia” (sujeito). Safo?

12 – ERRADO. O termo em itálico não é complemento do verbo chamar. O comple-
mento deste verbo é o pronome relativo que. Você sabia que os pronomes relativos 
podem exercer função sintática? Podem sim! Basta você substituir o relativo pelo 
termo anterior e analisar sintaticamente a oração. Veja: “Kant inicia a exposição da 
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ética, que ele chama metafísica dos costumes...”. Ele chama a exposição da ética metafísica 
dos costumes. Portanto, o pronome relativo exerce função de complemento verbal, 
uma vez que, quando o substituímos pelo antecedente, descobrimos a função sintá-
tica do termo sublinhado, a saber: complemento verbal (objeto direto). Esse termo 
em itálico é o predicativo do objeto direto. Lembre-se: o verbo chamar, no sentido 
de “apelidar”, “cognominar”, “julgar”, “classificar”, é chamado de transobjetivo, pois 
exige um objeto + um predicativo do objeto. Percebeu que a preposição de é facul-
tativa ao iniciar o predicativo do objeto? Portanto, a afirmação desta questão não 
procede, por dois motivos: 1) metafísica dos costumes não é complemento verbal, mas 
predicativo do objeto e 2) a preposição de não é obrigatória antes do predicativo. 

13 – CERTO. O verbo considerar é VTD, logo exige um objeto direto, que vem em 
forma de oração. Dondonim considera o quê? Resposta: “que o assistencialismo 
oficial prejudicou os índios” (OD).

14 – ERRADO. O pronome lhe(s) nunca exerce função de objeto direto. Note tam-
bém que o verbo emitir é VTDI: quem emite, emite algo (os títulos respectivos) a 
alguém (lhes = a eles).

15 – CERTO. Perfeito! Este termo é um agente da passiva, por isso é o agente da 
ação verbal. A oração em que se encontra apresenta sempre verbo na voz passiva. O 
que é possível tornar o trecho na voz ativa, lembra? Veja: “Criminosos que andavam 
livremente pelas ruas com fuzis e metralhadoras dominavam uma área tão populosa.”. 
O agente da passiva vira sujeito agente (é claro!) na ativa, percebeu?

16 – A. A locução verbal havia atormentado apresenta um verbo principal transitivo 
direto (quem atormenta, atormenta alguém). Logo, o o (pronome oblíquo átono, 
que normalmente exerce função de objeto direto) é de fato um objeto direto em 
“caso de assassinato que o havia atormentado”. Os demais em negrito são artigos, e 
todos os artigos exercem função de adjunto adnominal. Sempre!

17 – A. Quando se diz que um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) é transiti-
vo, isso significa que ele exige complemento. O substantivo pronunciamento de fato 
exige um complemento. Quem faz um pronunciamento, faz um pronunciamento a 
alguém. Percebe que é isso que se dá no contexto da questão? “Em pronunciamen-
to ao conselho diretor...”. Assim como o verbo exige complemento, alguns nomes 
também exigem complemento. Por isso, letra A!

18 – B. Um complemento nominal oracional é um complemento nominal em forma 
de oração, que recebe o nome de oração subordinada substantiva completiva no-
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minal. O substantivo preocupações exige um complemento iniciado pela preposição 
de. Portanto, de que ações militares somente iriam retardar é um complemento nominal 
oracional de preocupações.

19 – CORRETA. Trasladar é VTDI: trasladam (VTDI) para o papel (OI) alguma coisa da 
sua frescura e novidade (OD).

20 – A. Esta era para não errar. O verbo pede um complemento sem preposição, 
logo OD na cabeça!

21 – INCORRETA, pois o endereço e a literatura desta missiva é o sujeito composto do 
verbo surpreender. Como o sujeito composto vem depois do verbo, este pode con-
cordar com o núcleo mais próximo, ficando no singular. Sobre vos, saiba que é um 
simples objeto direto, complemento direto do verbo surpreender.

22 – CERTO. De fato, Que Demócrito não risse é o objeto direto oracional do verbo 
provar. O o é só um objeto direto pleonástico, que retoma o objeto direto que já 
existe, a saber Que Demócrito não risse.

23 – A. O verbo confessar é VTDI, em que “que entendo de arquitetura é objeto direto 
oracional e vos, objeto indireto, ou seja, complementos verbais. E de arquitetura é ob-
jeto indireto de entender. Assim, ambos os elementos sublinhados são complementos 
verbais.

24 – CORRETA. A voz é ativa porque o sujeito pratica a ação verbal e umas bugigangas 
é o objeto direto de anunciar.

25 – CERTO. O verbo está na voz passiva analítica (foi ultrapassada) seguido de 
um agente da passiva, ou seja, o agente da ação verbal (pelas redes transnacionais 
de poder). Para provar isso, passe para a voz ativa: As redes transnacionais de poder 
ultrapassou sua soberania. Lembre-se de que o agente da passiva é o sujeito da ativa.

26 – A. O verbo dedicar, do enunciado, é VTDI, logo exige um complemento direto 
(os meses de verão) e um complemento indireto (à criação musical). O verbo ter 
é VTD, logo exige um complemento direto (influência central). Assim, influência 
central e os meses de verão são objetos diretos.

27 – A. O substantivo construção exige um complemento nominal, logo de hospitais 
é um CN.
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28 – E. Não só o verbo sofrer exige um complemento preposicionado (o objeto 
indireto de imensas deficiências de nutrientes) mas também o verbo precisar exige um 
complemento igualmente preposicionado (o objeto indireto deles). Portanto, ambos 
os verbos são VTIs seguidos de OIs.

29 – B. Interferir e lidar são verbos transitivos indiretos. Ambos exigem um comple-
mento (objeto indireto) iniciado pela preposição de e com, respectivamente.

30 – C. Os verbos crer e pensar são transitivos indiretos e exigem, óbvio, objetos 
indiretos: no mundo e nele. O nome doente exige um complemento nominal, a saber: 
dos olhos. 

31 – B. Note que a frase está na voz passiva analítica (tem sido combatida), em se-
guida vem o agente da passiva pelos médicos. Prova disso é a passagem para a voz ativa: 
Os médicos têm combatido muito a ansiedade hoje em dia. A: Objeto indireto. C: Adjunto 
adverbial de tempo. D: Complemento nominal.

32 – D. A expressão de nossos sonhos é um complemento nominal, tendo como núcleo 
sonhos e nossos seu adjunto adnominal.

33 – C. O verbo guardar é VTD e exige um objeto direto (o telefoninho). Nas demais op-
ções, os termos sublinhados são sujeitos. Não se deixe enganar pelo sujeito deslocado.

34 – D. No item I, temos um verbo transitivo indireto, logo de futebol exerce a função 
sintática de objeto indireto. Esse é mole! Mas, agora, muita atenção, meu nobre! 
No item II, apesar de ser tentador acharmos que de emoção cumpre a mesma função, 
temos de lembrar que o verbo chorar é intransitivo. Assim, o termo em destaque está 
cumprindo a função de adjunto adverbial de causa, pois indica o motivo pelo qual 
Ele estava chorando. 

35 – B. O verbo deixar é VTDI, logo pra Zé Patife é objeto indireto, e bainha é objeto direto.

36 – D. Parece um objeto direto, mas o verbo nascer é intransitivo, antes de mais nada. 
Esta é uma das questões em que a banca trabalha a sua capacidade de diferenciar 
sujeito de objeto direto. Note que o verbo concorda com o termo mais próximo do 
sujeito composto posposto, ficando no singular. Na ordem direta, seria assim: “A vida 
e a transformação nascem da morte do velho.”.

37 – C. “Nos estudos citados pelos autores...” = “Nos estudos que os autores citaram...”. 
Se é possível passar da voz passiva analítica para a voz ativa, é certo que se trata de 
um agente da passiva.
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38 – D. a) O substantivo batalha exige um complemento iniciado pela preposição por, 
logo CN. b) O substantivo fé exige um complemento iniciado pela preposição em, 
logo CN. c) O substantivo amor exige um complemento iniciado pela preposição por, 
logo CN. e) O substantivo falsificação exige um complemento iniciado pela preposição 
de, logo CN. Note o valor de alvo de uma ação, o valor passivo do CN em todos esses 
casos. Agora, em d), o complemento preposicionado é um objeto indireto do verbo 
batalhar. Não confunda CN com OI.

Capítulo 21

Gabarito

1 – A. Abrindo os caminhos com a famosíssima diferença entre ADN e CN. O termo 
das estradas tem valor passivo, pois sofre a ação, logo... complemento nominal. Assim 
como o substantivo abstrato (manutenção) exige um complemento preposicionado, 
o adjetivo fundamental também exige (o que é fundamental é fundamental a/para).

2 – B. Mais uma diferença, dessa vez entre adjunto adverbial e agente da passiva. Note 
que só na B há a locução verbal formada por ser + particípio, típica da voz passiva 
analítica. Sendo assim, pelo rio é o agente da passiva. Para bater o martelo, passe para 
a voz ativa: “... o rio levou alguns animais...”. 

3 – CORRETA, pois o aposto explicativo é um termo que vem separado por pon-
tuação (vírgula(s), travessão(ões) ou parênteses) para explicar um termo anterior, 
normalmente.

4 – D. Esta questão trata, mais uma vez, daquela velha e polêmica diferença entre 
CN e ADN. O complemento nominal vem ligado a um substantivo abstrato e o 
adjunto adnominal vem, normalmente, ligado a um substantivo concreto. Como 
mundo é concreto, de tribos é adjunto adnominal. No caso do enunciado, o adjetivo 
benefícios exige um complemento, logo a amplos setores é um complemento nominal. 
A confusão entre CN e ADN só ocorre quando o termo preposicionado está ligado 
a um substantivo abstrato. Se o termo preposicionado vier ligado a um adjetivo ou 
advérbio — NÃO RESPIRA! —, complemento nominal nas cabeças.

5 – B. Sempre que uma locução adjetiva estiver ligada a um substantivo concreto, 
não pestaneje, ela exercerá função sintática de adjunto adnominal. Sempre! Como 
a palavra epidemia é um substantivo concreto, das doenças crônicas exerce função sintá-
tica de adjunto adnominal, assim como o adjetivo nacionais ligado a um substantivo 
(autoridades) também exerce esta mesma função sintática.
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6 – D. De acordo com alguns gramáticos, principalmente modernos, quando o lhe tem 
valor possessivo, exerce função sintática de adjunto adnominal. Ao dizer “Eugênio 
examinava-lhe as mudanças do rosto com comovida atenção”, isso equivale a “Eugê-
nio examinava as mudanças do seu rosto...” ou “Eugênio examinava as mudanças do 
rosto dele...”. Daí ser classificado como adjunto adnominal tal qual de uma criança 
(valor de posse) em “Salvara a vida de uma criança”.

7 – II. A expressão entre travessões é um aposto explicativo do termo anterior (pro-
fissionais). Lembre-se de que o aposto pode vir entre vírgulas, entre travessões ou 
entre parênteses.

8 – B. Trata-se de um vocativo, pois, além de indicar um chamamento, coração é o 
interlocutor.

9 – B. Trata-se de um vocativo, pois, além de indicar um chamamento, querido é o 
interlocutor. Mais interessante do que tudo é o fato de um adjetivo (querido) virar 
um substantivo no contexto.

10 – C. Apesar de não ser comum o aposto vir antes do termo a que se refere, temos 
aí um belo exemplo disso. Veja na ordem comum: “O ex-ministro Antonio Delfim 
Netto, arquiteto e engenheiro da prosperidade do “milagre econômico”, está con-
vencido (...)”.

11 – A. Simples! Algo para ser visto por onde, por qual lugar? Resposta: “pela janelinha 
do carro” (adjunto adverbial de lugar modificando o verbo ver).

12 – E. Assim como o nome controle exigiu um complemento nominal (dos resíduos 
radioativos), o nome danosa também o fez (o que é danoso, é danoso ao meio ambiente).

13 – INCORRETA. O aposto não vem representado por um adjetivo, logo justas e 
equilibradas jamais poderiam ser um aposto, só para começar. Perceba que o predi-
cado é nominal (são mais justas, equilibradas, honestas...), logo os termos têm função 
de predicativo do sujeito.

14 – INCORRETA. Jean-Claude Trichet está entre vírgulas por se tratar de um aposto 
explicativo.

15 – C. Colocando na ordem direta fica mais fácil perceber a função sintática dos 
termos; veja: “...e como eu ia dizendo, você andar devagar e ser assaltado por mim 
(agente da passiva) do que correr e ser assaltado pelo radar é muito mais econômico 
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(predicativo do sujeito). E eu nem somo pontos em sua habilitação (adjunto adverbial 
de lugar (virtual))!”. 

16 – A. Muito boa a questão, que trabalha a diferença entre agente da passiva e adjunto 
adverbial. Não podemos passar para a voz ativa, logo o termo não se trata de um agente 
da passiva, mas sim de um adjunto adverbial de causa: “... as oportunidades acabam 
definitivamente perdidas por causa da desistência dos potenciais empregadores.”. 

17 – CERTO. De fato as funções são distintas! No primeiro segmento, o termo é com-
plemento nominal de gosto (quem tem gosto, tem gosto por). No segundo segmento, 
o termo é um adjunto adverbial de meio, modificando o verbo revelar.

18 – D. As expressões às vezes e Em breve exercem função sintática de adjunto adverbial 
de tempo. As expressões às pampas e em excesso exercem função sintática de adjunto 
adverbial de intensidade. 

19 – ERRADO. A justificativa da banca diz respeito à classificação de aposto. E “um 
dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil” é um aposto explicativo, 
desde criancinha.

20 – ERRADO. Ambas as expressões têm sentido possessivo, logo são adjuntos adno-
minais, e não complementos nominais.

21 – CERTO. É aposto explicativo de CO2.

22 – A. O enorme tronco dá uma descarga de água para as raízes quando? Na imi-
nência de um temporal, ou seja, quando se aproxima uma tempestade. Percebeu que 
o adjunto adverbial de tempo na iminência de um temporal foi substituído por uma 
oração subordinada adverbial de tempo Quando se aproxima uma tempestade? Isso 
ocorre porque a oração subordinada adverbial exerce função de adjunto adverbial, 
também chamada de adjunto adverbial oracional.

23 – D. Hugo Sarmento especifica colégio, logo é um aposto especificativo. O termo 
uma ferramenta virtual, objeto direto, é complemento do verbo levar. Agora, você 
percebeu a diferença entre agente da passiva e complemento nominal no termo 
pelo microblog? E é isso que faz você acertar a questão. Não podemos dizer que é um 
complemento nominal, pois é possível passar para a voz ativa o trecho, transformando 
o agente da passiva em sujeito da ativa. Veja: “O limite de 140 caracteres imposto 
pelo microblog Twitter...” (voz passiva) – “O microblog Twitter impõe o limite de 
140 caracteres...” (voz ativa).
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24 – B. Os termos sublinhados têm valor passivo, logo são complementos nominais: 
consolidação da democracia = a democracia é consolidada/desenvolvimento da cidadania 
= a cidadania é desenvolvida.

25 – B. Um complemento nominal oracional é um complemento nominal em forma 
de oração (apresenta um verbo em sua constituição). O substantivo preocupações exige 
um complemento iniciado pela preposição de. Portanto, de que ações militares somente 
iriam retardar é um complemento nominal de preocupações.

26 – A. Na letra A, observe que o primeiro verbo termina em ditongo, logo o pronome 
oblíquo átono poderá ser -no, -na, -nos, -nas. Como o núcleo do complemento verbal 
é feminino singular, usaremos -na. Não poderia rolar a próclise porque não há palavra 
atrativa alguma. Sendo assim, “legitimavam-na”. No segundo momento, o pronome 
lhe, como já vimos, exerce função de objeto indireto (= a ele(a)): “atribuindo-lhe”. 
Quanto à colocação pronominal, ok, pois não há palavra atrativa. Quanto ao uso do 
lhe, sabemos que ele substitui complementos verbais preposicionados (objeto indi-
reto). Para fechar o comentário, observe o contexto do terceiro momento: “... que 
a tornava...”. O que é uma palavra atrativa, portanto, o pronome átono fica antes do 
verbo. O pronome é feminino singular, pois substitui expressão feminina singular.

27 – E. O lhe é usado pela FCC para substituir qualquer objeto indireto, seja coisa ou 
pessoa. Comentando só a letra E: no primeiro caso, o verbo agregar exige complemento 
preposicionado (ao nosso espírito; objeto indireto), logo usemos o lhe. No segundo 
caso, o vocábulo que atrai o pronome oblíquo átono, logo fica “o distinguirão”. Lem-
bra que, apesar de o verbo estar no futuro, a preferência é a próclise? Além disso, 
o pronome está no masculino singular, pois substitui uma expressão substantiva 
masculina singular. Por fim, no terceiro caso, usemos o lhe de novo substituindo ao 
nosso espírito, termo preposicionado (objeto indireto). 

28 – B. Quem acompanha acompanha algo/alguém. Portanto, o verbo é transitivo 
direto, exige objeto direto. Os pronomes oblíquos átonos que exercem função de 
objeto direto são -o, -a, -os, -as (e variações). Como a palavra tragédia, núcleo da expres-
são substantiva, é feminina singular, o pronome a ser usado é a. Logo, “... o mundo 
acompanhou-a ou o mundo a acompanhou”. A colocação é facultativa, pois antes do 
verbo não há palavra atrativa. O complemento do verbo atribuir é preposicionado, 
porque quem atribui atribui algo a algo/alguém. Como a gente já sabe que a FCC 
coloca lhe para substituir qualquer termo preposicionado por a ou para, que assim 
seja. O uso do lhe neste caso está correto, pois ele tem função de objeto indireto. 
Sua colocação está adequada porque o pronome indefinido ninguém serve de palavra 
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atrativa, daí a próclise. Quem toma toma algo. O verbo pede um complemento não 
preposicionado, logo usamos -o, -a, -os, -as (e variações). Como o verbo termina em 
-r, usamos -lo, -la, -los, -las, lembrou? Por isso, “... chegaram a tomá-la”. O -la substitui 
o substantivo feminino singular tragédia. 

29 – B. O pronome oblíquo átono lhe normalmente exerce função de objeto indireto, 
por isso aparentemente não haveria problema em usar tal pronome para substituir 
ao debate; no entanto, o lhe não é usado como complemento de alguns verbos, como 
aludir, anuir, aceder, aspirar (almejar), assistir (ver), escarnecer, proceder, presidir, recorrer, 
referir (aludir), visar (almejar), como já vimos na teoria.

30 – A. Tenha sempre em mente também que o se pode ser conjunção (integrante, 
condicional, causal, temporal) ou pronome oblíquo átono (com aquelas funções 
todas). Beleza? Vamos lá! O primeiro se do enunciado é uma conjunção condicional, 
equivale a “caso” (Caso não se cuide...). O segundo se é um pronome reflexivo (se 
cuidar = cuidar de si mesmo). Na letra A, a análise é idêntica: “Tire um tempo livre 
caso queira tratar de si.”. Veja as demais alternativas: b) “Ele se considera sabido se 
acerta todas as questões.” (se considera = considera a si mesmo: pronome reflexivo/
se acerta = quando acerta: conjunção temporal). c) “O consumidor virá queixar-se, 
se você não devolver o produto.” (queixar-se : partícula integrante do verbo/se você = 
caso você: conjunção condicional). d) “Formaram-se diversos grupos para debater 
se é o melhor momento.” (formaram-se diversos grupos = diversos grupos foram forma-
dos: pronome apassivador/se é o melhor momento: conjunção integrante). e) “Se ele 
desconhecia se ia adotar uma nova política, por que tocou no assunto?” (se ele desco-
nhecia = já que ele desconhecia: conjunção causal/se ia adotar: conjunção integrante). 
Falarei de conjunção integrante só no capítulo de conjunção.

31 – ERRADO. Só os adjuntos adverbiais do primeiro grupo indicam valor semân-
tico de meio. Os demais indicam causa, e não meio. Veja esta reescritura na ordem 
direta: “Vós inutilmente matastes por que razões (causas)? Por fictícia autoridade, por vãs 
razões, por falsos motivos.”.

32 – B. Diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito. O adjunto ad-
nominal vem junto do nome, não separado por pontuação nem distante do sujeito 
sendo ligado por verbo de ligação... como nos demais casos.

33 – E. Esta questão mistura regência nominal com a questão da diferença entre 
complemento nominal e adjunto adnominal. Qual é a diferença? A essa altura do 
campeonato, já sabemos, não é? Mas não custa relembrar a diferença mais impor-
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tante: o complemento nominal tem valor passivo e o adjunto adnominal tem valor 
ativo (ou de posse). No enunciado, note que o adjetivo exige um complemento 
nominal iniciado pela preposição a. O que é essencial é a (ou para). A opção E é a 
única que não apresenta um nome exigindo um complemento, porque de cada pes-
soa indica posse em relação a valores, logo é um adjunto adnominal. Veja as demais: 
a) a observância da felicidade coletiva./b) acesso aos básicos serviços públicos./c) crença 
na contínua evolução da sociedade./d) a pretensão legítima ao seu atendimento. Todos os 
termos sublinhados são complementos nominais, pois são termos exigidos pelos 
nomes negritados.

34 – C. O primeiro termo estabelece uma relação de posse, logo trata-se de um ad-
junto adnominal. O segundo é um termo exigido pelo nome necessidade (quem tem 
necessidade tem necessidade de). 

35 – C. O termo por mim é um agente da passiva, pois pode se tornar um sujeito da 
ativa. O termo em Belo Horizonte é um adjunto adverbial de lugar, pois modifica o 
verbo estar. O objeto direto oracional que fiques triste é um complemento do verbo 
transitivo direto querer. O termo aos pobres é um objeto indireto, pois complementa 
o verbo transitivo direto e indireto doar.

36 – ERRADO. Bechara e Francisco Fernandes entendem que o se do verbo tratar-se 
é partícula integrante do verbo. A maioria dos gramáticos (Cegalla, Kury...), porém, 
veem tal se como partícula de indeterminação do sujeito. Já o se ligado ao verbo encon-
trar, que é transitivo direto, é partícula apassivadora (... o lugar em que se encontravam 
centenas de milhares de rolos = o lugar em que centenas de milhares de rolos eram encontrados). 
Logo a classificação do se é diferente.

37 – A. Trata-se de um aposto, pois explica o termo anterior.

38 – B. Note que as é complemento verbal do VTD coordena, por isso é um objeto 
direto. Já a Organização das Nações Unidas (ONU) é um aposto explicativo de organismo 
máximo. Por último, pelos cinco países é um agente da passiva. Passe para a voz ativa 
e comprove: “Os cinco países controlam o organismo máximo que as coordena...”. 
Percebeu que o AGP virou sujeito? Fácil!

39 – D. O objeto, o instrumento usado para redigir foi o lápis, logo a lápis é um 
adjunto adverbial de instrumento.
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Capítulo 22

Gabarito

1 – CERTO. Se aquele seu professor dissesse para você que “oração coordenada é 
aquela que tem sentido (!) completo”, você se daria mal nessa. Desde quando “Mas 
leitura, quer do mundo, quer de livros, só se aprende” tem s-e-n-t-i-d-o completo? 
Nunca! Mas a estrutura sintática está completa, pois tem sujeito e predicado: Mas 
leitura, quer do mundo, quer de livros, (sujeito) só se aprende (predicado). Cuidado 
com o que ensinam por aí... Vamos à explicação completa! Há coordenação, pois as 
orações são sintaticamente completas, por isso independentes do ponto de vista sin-
tático. Oração 1: “Mas leitura, quer do mundo, quer de livros, só se aprende”. Oração 
2: “e se vivencia, de forma plena, coletivamente, em troca contínua de experiências 
com os outros”. Ambas as orações têm estrutura sintática completa.

2 – D. Se uma oração é iniciada por uma conjunção adversativa, toda ela terá valor 
adversativo em relação à oração anterior, nunca indicará causa ou outro valor. A 
afirmação da letra D não procede. Sobre B, a afirmação procede, pois a série aditiva 
enfática “tanto... quanto...” estabelece a relação aditiva. Sobre E, a afirmação tam-
bém procede; veja a reescritura proposta: “A tarefa é tornar o jogo verdadeiramente 
democrático e não (tornar) mera legitimação da impetuosidade arrivista de líderes 
mais preocupados com o sucesso pessoal que com as causas sociais.”.

3 – Ambas estão CORRETAS. Sobre a primeira, perceba que há uma relação de 
causa e consequência marcada pela conjunção e, que tem valor semântico conclu-
sivo/consecutivo. Veja: “essas facilidades acabaram (causa) e (consequentemente/
portanto) a classe média passou a ter mais gastos”. A reescritura “com o fim dessas 
facilidades, a classe média passou a ter mais gastos” mantém a mesma relação de 
sentido, pois “com o fim dessas facilidades” é um adjunto adverbial de causa, seguido 
de sua consequência “a classe média passou a ter mais gastos”. Sobre a segunda, a 
reescritura abona a afirmação de que há uma relação de contraste: “É como se ela 
tivesse viajado sempre de executiva e (= mas) agora tivesse de andar de econômica”.

4 – B. Questão nível Teletubbie! Qual é a única oração iniciada por uma conjunção 
coordenativa aditiva, que, obviamente, expressa adição? Preciso dizer? E olha que era 
prova de nível superior...! Em A, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva; 
em C, temos uma oração coordenada sindética adversativa; em D, temos uma ora-
ção subordinada adjetiva restritiva; em E, temos uma oração subordinada adverbial 
temporal.
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5 – C. “Joana tomou um sonífero e (= mas) não dormiu”. Segundo a tradição grama-
tical, classifica-se a oração iniciada por um “e” adversativo como oração coordenada 
sindética adversativa.

6 – C. Em Não precisaremos voltar ao médico nem fazer exames, a oração Não precisaremos 
voltar ao médico é assindética, pois não vem introduzida por síndeto (conjunção 
coordenativa) e a oração nem fazer exames é coordenada sindética aditiva, pois vem 
iniciada por uma conjunção coordenativa aditiva (nem). Simples assim.

7 – CERTO. Há paralelismo, pois há estruturas sintáticas semelhantes coordenadas: 
1) você e eu (termos coordenados); 2) de um e outro lado das palavras (termos coor-
denados); 3) Eu dou as vozes, você dá a escritura (orações coordenadas assindéticas).

8 – INCORRETA. Há três orações, mas só duas estão coordenadas entre si (as ligadas 
pelo primeiro e). Veja: Assim, a procura de alimentos de origem animal cresceu naqueles 
países e criou um desafio para os produtores e também para os plantadores de soja e de cereais 
usados na fabricação de rações. O segundo e o terceiro e ligam termos, num paralelismo 
sintático perfeito, e não orações (para os produtores e também para os plantadores de soja e 
de cereais). A última oração é reduzida de particípio (usados na fabricação de rações). 

9 – D. Para haver coordenação assindética, é preciso que não haja síndeto (conjunção) 
ligando as orações do período composto: O ônibus chegou (1ª oração), despedimo-nos 
(2ª oração).

10 – B. A conjunção aditiva e liga duas orações (oração = verbo): “cuidar... e instalar...”.

11 – C. Lembra-se da dica? Se vier um verbo imperativo antes da oração iniciada 
por que, porque, pois, porquanto... “Voa, coração, PORQUE ele não deve demorar” (Or. 
Coord. Expl.).

12 – C. As conjunções nos dão o gabarito. Veja: “Porém (conjunção adversativa), não 
podemos festejar a situação presente, pois (conjunção explicativa) para o progresso 
futuro precisamos ser obstinadamente inconformistas.”.

13 – D. Novamente a conjunção nos dá o gabarito. A única oração iniciada por uma 
conjunção coordenativa conclusiva é a D (... portanto desistiu...).

14 – CORRETA. Autoexplicativa.

15 – INCORRETA. Perceba que o pois, entre vírgulas, é de fato uma conjunção coor-
denativa conclusiva, equivalente a portanto, que estabelece uma relação de conclusão 
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com uma ideia anterior, não explícita no fragmento. Só que tem um detalhe: o pois 
inicia a primeira oração (Vê-se), e não a segunda, que é , por sua vez, iniciada por 
uma conjunção integrante que (... que o plano ético...). Sendo assim, a afirmação 
não procede.

16 – ERRADO. A relação não é de coordenação, mas sim de subordinação, pois a 
oração que pagam impostos quando consomem” serve de complemento para a 1ª 
oração (sabem).

17 – A afirmação é autoexplicativa. Corretíssima.

18 – E. Em relação à frase contida em E, a construção com “Mas ele não viveu confi-
nado” possui lógica na articulação, pois indica que o autor, embora não tivesse feito 
mais nada, não viveu confinado.

19 – B. As conjunções mas, porém e a locução conjuntiva não obstante são adversativas; 
posto que é locução conjuntiva concessiva e exige verbo no subjuntivo (o que não 
ocorre na letra C, erradamente, pois a frase da C indica que posto que tem sentido 
equivalente a visto que, causal, mas a norma culta não abona essa visão sobre posto 
que). A única que tem valor explicativo é a conjunção pois, a qual inicia a segunda 
oração que explica a primeira.

20 – CORRETA. Vejamos o contexto novamente para saber se há ou não paralelismo: 
“Não é possível que ele pregue a autonomia (oração subordinada substantiva subjetiva), 
sem ser autônomo (oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo); 
que fale de liberdade (oração subordinada substantiva subjetiva), sem experimentar a 
conquista da independência (oração subordinada adverbial condicional reduzida de 
infinitivo), que é o saber; que ele queira que seu aluno seja feliz (oração subordinada 
substantiva subjetiva), sem demonstrar afeto (oração subordinada adverbial condicio-
nal reduzida de infinitivo)”. Há paralelismo sintático, pois há uma repetição de mesma 
estrutura sintática.

21 – INCORRETA. Não há paralelismo sintático, pois os elementos, apesar de 
enumerados em uma estrutura de coordenação, não são semelhantes, pois não há 
paralelismo formado por termos e orações; ou se coordenam orações com orações, 
ou se coordenam termos com termos. Veja: “falta o essencial (em seguida vêm os 
apostos para explicar o “essencial”) — a emoção (termo), que é própria do homem, o 
olhar (termo) atento do professor, ver (oração) o professor gesticular, falar, a interrupção do 
aluno (termo)...”. Percebe que os apostos são formados por termos e orações? Logo 
não há paralelismo! Fique esperto! Só haveria paralelismo se assim fosse: “falta o es-
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sencial — a emoção, que é própria do homem, o olhar atento do professor, a visão do professor 
gesticulando, falando, a interrupção do aluno...”. Todos os apostos (substantivos) são 
termos sintáticos, e não orações. Foi?

22 – D. Gabarito oficial da banca: “O período I é formado por subordinação, isto é, 
uma oração principal, ‘A curta existência de Álvares de Azevedo, um legítimo repre-
sentante do Mal do Século, não permitiu’, e outra subordinada substantiva objetiva 
direta, ‘que houvesse uma edição de sua obra em vida”, que completa o verbo ‘per-
mitiu’ da oração principal. No período II, há uma oração coordenada assindética, 
‘A maior parte das histórias de Joaquim Manuel de Macedo é ambientada no Rio 
de Janeiro’, e outra coordenada sindética aditiva, ‘e nelas os heróis e as heroínas 
enfrentam obstáculos para a realização amorosa’. No período III, há uma oração 
coordenada assindética, ‘Castro Alves, a voz mais importante da terceira geração ro-
mântica, não apenas defendeu os escravos’, e outra sindética, conhecida como série 
aditiva enfática, que costuma ser usada quando se pretende enfatizar o conteúdo da 
segunda oração, ‘mas também escreveu versos expressivos’.”.

23 – A. São, de fato, duas orações coordenadas, pois uma não depende sintatica-
mente da outra, uma vez que têm estrutura sintática completa: “A quadrilha estava 
em dois carros” (1ª oração) “e usava armas longas e fuzis” (2ª oração). Ambas têm 
sujeito e predicado.

24 – A assertiva I está CORRETA. A oração coordenada sindética aditiva é introduzida 
pela expressão mas também (... mas também estabelece regras...), que forma uma série 
aditiva enfática em relação à expressão anterior não só (... trouxe... não só a possibili-
dade...). A oração coordenada sindética alternativa é mais fácil de ser identificada, 
pois é iniciada pela conjunção alternativa ou que liga duas orações subordinadas: “...
que as dirigem ou que agem em seu nome”. Percebeu que as conjunções nos mostram o 
gabarito? Fique atento a elas!

25 – D. Note as conjunções e voilà!: Você não estuda, nem me deixa estudar. Faça silêncio, 
que quero ouvir a explicação. Você quer que eu participe de suas brincadeiras durante as aulas, 
e (= mas) nenhuma influência externa vai me atrapalhar.

26 – D. Conforme já vimos, a oração aditiva é iniciada pela parte da correlação aditiva 
“não só... mas também”, que constitui uma oração coordenada aditiva: “mas também 
observava tudo com atenção”.

27 – C. Em III, há uma oração coordenada sindética explicativa, iniciada pela con-
junção coordenativa explicativa pois.



 Material Complementar

103

Sér ie  P rovas  e  Concursos

28 – C. Aplicação de mero conhecimento de conjunção coordenativa. O pois entre 
vírgulas tem valor conclusivo (= portanto). O que vem depois de verbo no imperativo, 
logo tem valor explicativo (= porque). Por conseguinte é uma locução conjuntiva co-
ordenativa conclusiva, sempre. Não obstante (ou nada obstante) seguido de verbo no 
indicativo é sempre uma locução conjuntiva coordenativa adversativa.

29 – D. A conjunção pois pode ter valor causal a), explicativo b) ou conclusivo c) – 
(entre vírgulas; = portanto). O único período que apresenta orações que não mantêm 
uma relação estabelecida por pois é a D, pois entre elas há uma ideia de conclusão, 
mas o pois não está entre vírgulas. Só estaria certa a D se estivesse redigida assim: 
“A festa foi planejada durante seis meses; não haverá, pois (= portanto), surpresas 
desagradáveis”.

30 – B. Pedro não foi para a escola e nem para o trabalho. = Pedro não foi para a escola e não 
foi para o trabalho. Logo, a oração é coordenada sindética aditiva.

31 – C. O período é composto por coordenação pois as orações são sintaticamente 
independentes entre si. 

32 – A. As assindéticas não são ligadas por conjunção, logo só pode ser a letra a), pois, 
nas demais opções, as conjunções coordenativas estão presentes: b) e, c) porém e d) ou.

33 – B. Observe a conjunção coordenativa mas ligando as orações. Isso é uma marca 
de clara coordenação. 

34 – B. As orações coordenadas assindéticas são vai chover, esfriar, gear, pois são sin-
taticamente independentes uma da outra.

Capítulo 23

Gabarito

1 – C. Se, após verbo no imperativo, vier a conjunção porque (que, pois ou porquanto), 
a oração será coordenada sindética explicativa. Sem pestanejar. Por exclusão, as 
demais são subordinadas adverbiais causais.

2 – E. A oração sublinhada carrega a ideia de consequência em relação à anterior, 
logo ela é coordenada sindética explicativa. Releia na teoria a diferença entre oração 
explicativa e causal.
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3 – D. Note aí mais uma questão, além daquela da UERJ que eu lhe mostrei na teo-
ria, que fica “em cima do muro” no sentido de asseverar se a oração iniciada pelo 
porque é causal ou explicativa. Note que a B e a C se excluem por dizerem o mesmo.

4 – B. Preferi tratar desta questão neste capítulo por causa da diferença entre causa e 
explicação, novamente. Sei que a questão trata de classe gramatical, mas vou “puxar 
a brasa para a sardinha” deste capítulo, ok? Vamos nos ater só ao porque da segunda 
e da terceira frase, respectivamente. O porque introduz uma ideia de causa em porque 
o carro que a conduzia quebrou, sendo a consequência Ela não chegou. Logo, na segunda 
frase, a oração porque o carro que a conduzia quebrou é subordinada adverbial causal. Na 
terceira frase, a oração porque preciso dela aqui não provoca, não causa diretamente o 
conteúdo da oração Gostaria que ela chegasse logo, por isso porque preciso dela se aproxima 
mais de uma oração coordenada sindética explicativa.

5 – B. Note que, para constituir uma oração, falta um verbo no trecho “Um estudo 
da Fundação Getúlio Vargas, intitulado ‘Miséria em Queda’, baseado em dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE,”. Por isso, gera-se 
uma incoerência, um certo estranhamento na leitura do período. Melhor seria se 
estivesse redigido assim o período: “Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, intitu-
lado ‘Miséria em Queda’, baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad), do IBGE, apresentou alguns pontos positivos, confirmando que 
a miséria no Brasil caiu em 2004, e atingiu o nível mais baixo desde 1992.”.

6 – A. Em A, faça aquela “jogada” que eu lhe ensinei na teoria: “Vivemos hoje em 
um universo” (adjunto adverbial de lugar). Nas demais, todos os pronomes relativos 
têm função de sujeito.

7 – A. Exemplo clássico de oração subordinada substantiva predicativa: Sujeito (o 
fato) + verbo ser (é) + oração predicativa (que transparência deixou de ser...). A oração 
sublinhada exerce função sintática de predicativo do sujeito do verbo da oração 
principal. Muito fácil!

8 – ERRADO. Veja: “como se chama o (aquilo) que sinto” (= eu sinto aquilo (objeto 
direto)). Agora veja: “e (uma pessoa) que não gosta mais da gente” (= uma pessoa não 
gosta mais da gente (sujeito)). Logo, como se viu, os pronomes relativos exercem 
funções sintáticas diferentes.

9 – E. O pois pode ser uma conjunção explicativa, conclusiva ou causal. Note que a 
banca foge pela tangente quanto à diferenciação entre oração explicativa e causal, 
por dar a entender, na letra A, que a conjunção pois é subordinativa explicativa 



 Material Complementar

105

Sér ie  P rovas  e  Concursos

(?), quando a gente sabe que não existe oração subordinada adverbial explicativa 
mas sim causal. Na verdade, a banca poderia ter criado uma polêmica ao colocar 
na letra A assim: “uma conjunção subordinativa que estabelece conexão entre as 
orações introduzindo valor de causa”. Desse modo, resta-nos a letra E, o pois é uma 
conjunção coordenativa que estabelece conexão entre as orações introduzindo valor 
de explicação (oração coordenada sindética explicativa).

10 – C. Mais uma questão de relação de causa e consequência entre orações. Veja: O 
barulho no local era tão alto (causa) que o homem, coitado, saiu rápido (consequência). (= O 
homem saiu rápido (consequência) porque no local o barulho era muito alto (causa). Coitado.) 
Nas demais alternativas, tal relação não ocorre.

11 – A. De fato que buscam crédito de curtíssimo prazo ou financiamentos para exportação 
constitui oração subordinada adjetiva restritiva, pois é iniciada por pronome relativo 
e não vem separada por pontuação.

12 – D. A oração de que precisaremos curtir mais o dia a dia é complemento nominal 
do substantivo dúvida, que faz parte da oração principal. Lê-se: Não há dúvida disso 
(de que precisaremos curtir mais o dia a dia). A oração iniciada por mas, que é uma 
conjunção coordenativa adversativa, é coordenada sindética adversativa. Dã!

13 – C. Via de regra, a oração subordinada adjetiva restritiva não vem separada por 
pontuação: “... empresas que... tenham no mínimo 20% de negros em seu quadro 
profissional”.

14 – CERTO. Via de regra, a oração subordinada adjetiva restritiva é iniciada por 
pronome relativo e não vem separada por pontuação alguma, por isso a afirmação 
procede.

15 – NENHUMA. Ambas as orações têm suas classificações acertadas. Na primeira 
b), de que seus atos repercutem é complemento nominal de consciência. Na segunda e), 
que nossa economia floresce é complemento direto de Dizem.

16 – D. Em “uma chance que ninguém está conseguindo ver” (= ninguém está conse-
guindo ver uma chance), o pronome relativo exerce função de objeto direto. Todos 
os demais pronomes relativos exercem função de sujeito.

17 – ERRADO. A oração subordinada adjetiva que se tornariam centrais na produção 
intelectual e artística do século XX não está separada por pontuação, portanto é restritiva 
e não explicativa. 
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18 – B. Analisemos todas: I – Eu não sei isso (se vem de Deus...; oração subordinada 
substantiva objetiva direta). II – Na ordem direta: Não sei isso (se desmorono...; 
oração subordinada substantiva objetiva direta). III – Se (= Caso) eu me chamasse 
Raimundo... oração subordinada adverbial condicional. IV – Se (= Já que) sabias que 
eu era fraco... oração subordinada adverbial causal.

19 – D. Podemos substituir a conjunção subordinativa condicional se por caso; veja: 
Caso falhemos aí (oração subordinada adverbial condicional), trairemos o compromisso 
com a saúde e com a vida do planeta.

20 – A. Para acertar esta questão, bastava conhecer as locuções conjuntivas finais. Por 
isso, eu insisto: estude conjunções! A oração “Para que (= A fim de que) não se façam 
em campo apenas jogadas ensaiadas” é subordinada adverbial final. B, C, D: “Embora...”, 
“Ainda que...”, “Por mais que...” são orações subordinadas adverbiais concessivas, pois 
são iniciadas por conectivos concessivos. E: “Contanto que...” indica condição, logo 
introduz uma oração subordinada adverbial condicional.

21 – A. Novamente resolvemos uma questão de oração subordinada adverbial pelo 
conectivo: porque = uma vez que ; ambos iniciam uma oração subordinada adverbial 
causal.

22 – B. O substantivo ideia exige um complemento regido pela preposição de, logo 
a oração sublinhada (iniciada por conjunção integrante) é, de fato, substantiva 
completiva nominal.

23 – A. Note que a oração sublinhada tem função de sujeito da oração principal (se 
comprove, em que o se é uma partícula apassivadora). Leia-se: “... caso se comprove 
isso” (= ... caso isso seja comprovado).

24 – CORRETO. De fato que administre bem o patrimônio público é uma oração subordina-
da substantiva apositiva, pois explica o termo anterior da oração principal um objetivo.

25 – CORRETO. A afirmação procede. Faça o bizu do isso para substituir a oração 
substantiva subjetiva: Vê-se... isso (= isso é visto). Logo que o plano ético permeia todas 
as ações humanas tem função de sujeito da oração principal Vê-se.

26 – ERRADO. A construção sintática “mais... do que...” é típica de oração subor-
dinada adverbial comparativa, logo o vocábulo que não inicia oração subordinada 
adjetiva restritiva, pois não é um pronome relativo, mas uma conjunção comparativa.
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27 – ERRADO. A locução conjuntiva sem que” nunca inicia oração com valor causal. 
Neste caso, ela tem valor semântico de modo. Que o diga Bechara! Em sua gramática, 
ele coloca um exemplo semelhante, chamando a dita cuja de oração subordinada 
adverbial modal, o que faz todo o sentido. Raciocine: “A semana terminou como? De 
que modo?” Resposta: “A semana terminou assim: sem que estivesse claro...”. Beleza?

28 – C. A oração principal, como o nome sugere, vem acompanhada de outra no 
mesmo período (que não é a principal, lógico!). Na letra C, só há uma (1) oração, 
pois só há um (1) verbo. As orações principais são identificadas dentro do período 
composto por subordinação. Sendo assim, trata-se de uma oração absoluta “O campo 
visual da nossa rotina é como um vazio”.

29 – CORRETO. Realmente há uma oração completiva nominal, pois de que política 
é uma sujeira só e sem utilidade complementa o nome ideia.

30 – CORRETO. A afirmação procede. Veja que a oração entre colchetes é o objeto 
direto exigido pelo verbo transitivo direto propor: “... propõe [que não seja mais obrigatório 
o sobrenome do pai vir em primeiro lugar].... 

31 – CERTO. É sabido isso (que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente 
é transmitida a um cultivo quando, nele, estão presentes fezes — animais ou huma-
nas)... isso (que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida a 
um cultivo quando, nele, estão presentes fezes — animais ou humanas) é sabido. A 
oração iniciada pela conjunção integrante é subordinada substantiva subjetiva, por 
isso exerce a função de sujeito da oração principal.

32 – ERRADO. Se a oração subordinada adjetiva que pôs a Europa em estado de emergência 
médica não vem separada por pontuação, não pode ela ser explicativa, senão restritiva.

33 – B. A primeira oração é completiva nominal, pois completa o nome necessidade. 
A segunda é objetiva direta, pois completa o verbo identificar (VTD).

34 – A. Finalmente uma questão de oração subordinada substantiva objetiva direta 
justaposta. Ela é justaposta pelo simples fato de não ser iniciada por uma conjunção 
integrante, e sim por um advérbio interrogativo de causa: por que. Veja “Não entendo 
por que ‘velho’ é politicamente incorreto” (= Não entendo isso). Portanto a oração “por que 
‘velho’ é politicamente incorreto” completa, como um verdadeiro objeto direto, o verbo 
da oração principal (entender).

35 – D. A única oração substantiva iniciada por uma conjunção integrante é que 
Neymar foi o primeiro jogador brasileiro, a qual funciona como aposto de grande notícia. 
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Sendo assim, tal oração é subordinada substantiva apositiva. Note que a apositiva 
também pode ser separada por vírgula. Na letra A, a oração como se formam conceitos 
é subordinada substantiva subjetiva justaposta (bizu: Impressiona-me isso... isso me 
impressiona); é justaposta, pois não é iniciada por conjunção integrante, e sim por ad-
vérbio interrogativo de modo (como). Na letra B, a oração quem dá mais informações 
e estatísticas é subordinada substantiva objetiva direta justaposta, pois complementa 
o verbo da oração principal (saber); é justaposta pois não é iniciada por conjunção 
integrante, e sim por pronome interrogativo (quem). Na letra C, a oração para assistir 
a tantas partidas tumultuadas no Brasil parece subordinada adverbial final, mas não é, 
pois a preposição para é exigida pelo nome paciência; por isso, ela é classificada como 
subordinada substantiva completiva nominal.

36 – ERRADO. A primeira convicção política do narrador foi apenas que o município 
não tinha recursos. O que se fala depois não é convicção, é constatação. Portanto, 
a oração subordinada substantiva predicativa (que o município não tinha recursos) 
é que completa a oração principal (A primeira convicção política foi), constituindo sua 
única convicção. A outra oração predicativa (que por esse motivo andava descalçado, ou 
devia o calçado) não carrega a ideia de convicção política, mas sim de constatação.

37 – ERRADO. O verbo da oração principal está na 3ª pessoa do singular, pois seu 
sujeito está em forma de oração subordinada substantiva subjetiva: É verdade isso 
(que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas) = isso (que a CE vem desen-
volvendo novas formas políticas) é verdade (na ordem direta). Então, esse papo de 
que o verbo está no singular porque o sujeito não está explícito é conversa para boi 
dormir. Cuidado com as pegadinhas do CESPE.

38 – ERRADO. O pronome relativo não tem função sintática de sujeito. Perceba que 
ele retoma dois manos, mas não com função de sujeito, e sim com função de objeto 
direto. Vou colocar um sujeito hipotético só para você visualizar melhor. Leia de 
novo, com atenção: “[João] Ficava no canto da maloca, [João] trepado no jirau de 
paxiúba, [João] espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que 
[João] tinha.”, ou seja, [João] tinha (VTD) o quê (OD)? Dois manos (OD).

39 – D. Em “... milagres que (=os quais) salvam vidas diariamente.”, a oração destacada é 
subordinada adjetiva restritiva, pois é iniciada por um pronome relativo e não vem 
separada por pontuação.

40 – A. A oração em negrito é subordinada adverbial consecutiva. Veja a correlação: “... 
tão... que...”. Como a gente já viu no capítulo de conjunções subordinativas consecutivas, 
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esta correlação entrega de mão beijada que há uma relação clara de consequência. 
Estude conjunção! (Sou muito chato, não é?)

41 – D. O pronome relativo que exerce função de sujeito simples do verbo servir. Na 
verdade, quando ele exerce função de sujeito, é sempre sujeito simples. Para saber 
que ele exerce tal função, basta substituí-lo pelo termo anterior: “... novas descobertas, 
por sua vez, servem de ferramenta...”.

Capítulo 24

Gabarito

1 – CORRETA, pois o verbo forçar é VTDI. Quem força, força alguém (os organiza-
dores do encontro) a alguma coisa (a antecipar o fim da reunião). 

2 – INCORRETA. A afirmação quase procede. O único erro da afirmação é dizer 
que a oração é adjetiva restritiva. Note que a oração subordinada adjetiva reduzida 
de gerúndio é explicativa, por estar entre vírgulas: “..., tornando suas ações conhecidas e 
avaliadas, ...” (= “..., que torna suas ações conhecidas e avaliadas, ...”). Pegadinha da ESAF! 

3 – D. Como vimos, preposição a + infinitivo, oração condicional na cabeça! A oração 
sublinhada é subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo, equivalendo 
a “Caso venham a persistir os sintomas, deve-se consultar o médico.”. Note a conjunção 
condicional.

4 – E. I. “Não vale a pena, nessa conjuntura, fragilizar o governo e sua política externa...” 
(sujeito oracional do verbo valer (vale); = isso não vale a pena). II. “... tornar (VTD) 
esta matéria (OD) elemento decisivo (predicativo do objeto)...”. III. “... como se fosse possível 
tornar esta matéria elemento decisivo para o jogo eleitoral para daqui a dois anos.” (sujeito 
oracional do verbo ser (fosse); = como se isso fosse possível). 

5 – C. A oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio pode ser desen-
volvida com um conectivo causal; veja: “Em julho de 1898, uma vez que temia por sua 
saúde, escreveu um testamento...”.

6 – CERTO. O enunciado se autoexplica.

7 – A afirmação está CORRETA:“de dar ao homem a possibilidade” e “de evoluir além da 
luta pela sobrevivência pura e simples” são duas orações subordinadas substantivas completivas 
nominais reduzidas de infinitivo regidas pelo substantivo mérito.
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8 – E. A oração sabendo que seus genes serão imortais é subordinada adverbial condicional 
reduzida de gerúndio. A reescrita da E apresenta o valor condicional correto, que 
poderia ter sido redigida também assim: “Ninguém precisa ter medo da morte caso saiba 
que seus genes serão imortais.”.

9 – A. Lembrou-se daquela informação das preposições antes de verbos no infinitivo? 
Então... ao + verbo no infinitivo = tempo: “Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser 
consultado.” = “Quando os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado.”. 

10 – B. Para acertar esta interessante questão, é necessário entender o que acontece 
primeiro e qual é a sequência de acontecimentos, para que depois se perceba a 
relação de causa e consequência. Note que há uma reação em cadeia: 1º: O vapor é 
liberado pela transpiração das árvores. 2º: Ele sobe na atmosfera. 3º: Lá o vapor en-
contra camadas de ar frio. 4º: Por causa disso ele se condensa e 5º: Forma as nuvens. 
Logo “Ao subir na atmosfera (2), o vapor liberado pela transpiração das árvores (1) encontra 
camadas de ar frio (3) e se condensa (4), formando as nuvens. (5)”. 

11 – C. Há uma clara relação de causa e consequência entre jogar toneladas de sedimentos 
no rio (causa) e inviabilizar a navegação (efeito). Ou seja, os milhões de toneladas de 
sedimentos jogados no rio causam a impossibilidade de navegação neste. Poderíamos 
também interpretar a oração sublinhada como aditiva, isto é: Elas jogam milhões de 
toneladas de sedimentos no rio, e inviabilizam sua navegabilidade.

12 – D. I: Preste atenção na quantidade de verbos e locuções verbais: foi criado (locu-
ção), consistia, promover, tornando, promover. Existem cinco orações, duas desenvolvidas 
e três reduzidas. II: Só existe uma ocorrência de predicativo do objeto: “tornando 
(VTD) as decisões econômicas (OD) mais abrangentes (predicativo do objeto)”. III: A oração 
em promover a integração entre governo, empresários e trabalhadores complementa o senti-
do do verbo transitivo indireto consistir (quem consiste, consiste em algo). Oração 
subordinada substantiva objetiva indireta.

13 – C. Apesar de é uma locução prepositiva concessiva, logo ela inicia uma oração 
subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Fique de olho nas locuções 
prepositivas!

14 – C. A oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio pode ser 
desenvolvida assim (para ficar mais fácil de perceber!): Caso bata de quina, pode até 
matar./Se bater de quina, pode até matar.

15 – CORRETA. Por causa daquele bizu da preposição + infinitivo, você já está escal-
dado, não é? Ao escolher um caminho = Quando se escolhe um caminho.
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16 – B. A frase pode ser reescrita da seguinte forma: “Vemos incontáveis estrelas, que 
emitem sua radiação eletromagnética, perfeitamente indiferentes às atribulações humanas”. A 
oração que emitem sua radiação eletromagnética é oração subordinada adjetiva explicativa. 
O fato de o pronome relativo que poder ser substituído por as quais comprova essa 
classificação da oração. A oração Vemos incontáveis estrelas perfeitamente indiferentes às 
atribulações humanas é então a oração principal.

17 – B. O erro da B está em dizer que a oração é proporcional, quando se trata na 
verdade de uma oração temporal. Basta ver que ela se inicia por uma conjunção 
temporal (quando). 

18 – CORRETA. A afirmação procede, pois ambos os segmentos indicam causa. 

19 – CORRETA, pois ambas as orações (reduzida e desenvolvida) são subordinadas 
adverbiais finais.

20 – ERRADO. Estamos diante de um sujeito oracional, ou seja, um sujeito em forma 
de oração! Veja como o núcleo do sujeito é um verbo: “Viver em ambiente sem gravidade 
faz coisas curiosas com o corpo”. Isso é um sujeito oracional, uma oração subordinada 
substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Portanto é claro que se pode determinar 
o sujeito de faz.

21 – ERRADO. A relação não é de condição, mas sim de causa-consequência. Veja: 
“Diferentes pessoas, visto que/já que/uma vez que/porque pertencem a grupos sociais diferentes, 
têm não apenas histórias diferentes para contar, mas formas diferentes de contá-las...”. Ou 
seja, elas têm não apenas histórias diferentes para contar, mas formas diferentes de 
contá-las porque pertencem a grupos sociais diferentes”. 

22 – CERTO. A oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo (a 
separar) pode ser desenvolvida mediante o uso de um pronome relativo, que inicia 
oração subordinada adjetiva desenvolvida. Portanto A = B: “é ideal que o fosso material 
a separar as pessoas seja menos profundo” = “é ideal que o fosso material que separa as pessoas 
seja menos profundo”.

23 – CORRETA, pois 1) a conseguir mais uma vitória no que toca à igualdade de direitos 
entre os sexos é uma oração subordinada substantiva completiva nominal do adjetivo 
prestes; 2) propõe que não seja mais obrigatório o sobrenome do pai vir em primeiro lugar 
equivale a “propõe que não seja mais obrigatório que o sobrenome do pai venha em 
primeiro lugar”; 3) “No caso de não haver consenso” equivale a “Caso não haja consenso”.
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24 – INCORRETA. Realmente o verbo frisar não pode ser desdobrado em uma 
oração subjetiva iniciada por uma conjunção integrante, mas, ainda assim, cabe frisar 
não forma uma locução verbal, pois frisar que reconhecer a importância da educação na 
existência da humanidade é dar valor àquilo que consideramos como nossa própria descendência 
cultural é o sujeito de Cabe. Trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva 
reduzida de infinitivo (note que dentro dela há mais quatro orações). Lindo isso!

25 – INCORRETA. Pode haver oração subordinada adverbial condicional reduzida de 
gerúndio, sem problemas, mas não é o caso, pois não podemos substituir no contexto 
trazendo por se trouxer, uma vez que não há tal ideia de condicionalidade, mas sim de 
explicação: “A extensão do star-system não se dá sem uma forma de banalização ou mesmo 
de degradação − da figura pura da estrela, a qual traz consigo uma imagem de eternidade...”. 
Percebe que o desenvolvimento da oração reduzida (trazendo) se dá por meio de 
um pronome relativo e do verbo conjugado (a qual traz)? Portanto, não há ideia de 
condicionalidade, há, sim, uma ideia de explicação. A oração subordinada adjetiva 
explicativa reduzida de gerúndio trazendo consigo uma imagem de eternidade equivale 
à desenvolvida “a qual traz consigo uma imagem de eternidade”, que também é, 
logicamente, uma subordinada adjetiva explicativa.

26 – C. Explicitamente quando é uma conjunção subordinativa que indica tempo, 
introduzindo uma oração subordinada adverbial temporal, com verbo implícito: 
“Quando (estavam) a bordo...” Fácil! Agora, o que me interessa dizer é que a construção 
por não poderem acender fogo é uma subordinada adverbial causal reduzida de infiniti-
vo. Veja que dá até para reescrever, desenvolvendo a oração: “Os viajantes tinham de 
contentar-se, geralmente, com feijão frio, feito de véspera, porque não podiam acender fogo.”.

27 – C. A oração sublinhada é subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. 
Dá até para desenvolver com uma locução conjuntiva subordinativa final (para que, 
afim de que...); veja só: “A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na 
Antártida, para que realize estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros e navegação 
por satélite, entre outros.”. Foi?

28 – C. A campeã das reduzidas nas provas de concurso: oração subordinada adverbial 
final reduzida de infinitivo. para + infinitivo = finalidade.

29 – B. Mais uma vez! Oração adverbial final! O porteiro teve que morrer para que fosse 
notado.

30 – D. ao + infinitivo = tempo. Já estamos escaldados de tanto ver essa também, não é?
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31 – B. Finalmente a CESGRANRIO fez uma questão bonitinha sobre isso. Sintati-
camente, temos 3 orações: (1) “O diabo é”, (2) “que de tanto ver,” (3) “a gente banaliza 
o olhar”. O diabo é é uma oração principal. O restante do período (que, de tanto ver, 
a gente banaliza o olhar) desempenha uma função sintática de predicativo do sujeito 
em relação a essa oração principal e é iniciado pela conjunção integrante que. Mas 
na relação entre as orações (2) e (3) há o fato de ver muito algo (de tanto ver) e sua 
consequência: o fato de a gente banalizar o olhar. Isto é: “A gente banaliza o olhar 
porque vê muito”. Existe uma relação de causa e consequência entre essas orações (cer-
to?), em que ver muito é a causa, e banalizar o olhar é consequência. Bonitinha, não é?

32 – B. Se for possível reescrever uma oração reduzida iniciada por “para...” trocando 
este vocábulo por “a fim de” ou “para que...”, ela será subordinada adverbial final, isto 
é, uma oração que indica semanticamente finalidade, propósito, intenção. Alguém 
tem dúvidas disso ainda? Veja: uma espécie de religiosidade de resultados, que invoca as 
forças celestes a fim de garantir as ambições terrenas dos fiéis ou uma espécie de religiosidade 
de resultados, que invoca as forças celestes para que garantam as ambições terrenas dos fiéis. 
Simples assim!

33 – E. Eis um belo exemplar de oração coordenada aditiva reduzida de gerúndio! 
A oração dizendo na hora se a pessoa está saudável ou não estabelece uma relação de 
adição com a oração anterior, de modo que se pode reescrever o período assim: Com 
o mChip, basta uma espetada e uma gota de sangue para o texto sair em minutos, e dirá na 
hora se a pessoa está saudável ou não. Safo?

Capítulo 26

Gabarito

1 – A. A análise sintática correta é esta: a) Descumprir a lei (sujeito oracional do verbo 
gera) b) gera o risco (predicado relacionado ao sujeito Descumprir a lei) c) da punição 
prevista pelo Código Penal ou d) de sofrer sanções civis (complementos nominais – um 
deles oracional – do substantivo risco, coordenados entre si pela conjunção ou). Fácil, 
não? Brincadeira...

2 – A. Interessantíssima esta questão! Exigia domínio de análise sintática. O que a 
banca desejava do candidato era que ele fosse capaz de perceber a relação que há 
entre os termos do texto, trabalhando, stricto sensu, o conceito de sintaxe. Veja o con-
texto: “Já o primeiro olhar é preconceituoso – dá informação falsa ou verdadeira, mas sempre 
pré-fabricada, anterior ao ato de olhar.”. Note que o primeiro olhar (sujeito) está ligado 
ao predicado é preconceituoso, constituindo uma oração coordenada assindética, e, 
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de maneira oculta, é também sujeito do predicado dá informação falsa ou verdadeira 
(outra oração coordenada assindética). Já os termos (adjuntos adnominais) da ex-
pressão falsa ou verdadeira, mas sempre pré-fabricada estão ligados ao núcleo do objeto 
direto informação.

3 – D. I: “A reflexão jurídica sobre o assunto, contudo, não se tem mostrado (oração principal) 
tão farta quanto aquela encontrada (oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de 
particípio) na economia (se tem mostrado)”. A oração comparativa, como você sabe, nor-
malmente apresenta verbo oculto. Portanto, há três orações. II: A oração subordinada 
adjetiva reduzida de particípio é: feita ao tema dos efeitos na utilização de recursos entre 
gerações especificamente na década de 70, que restringe o substantivo associação. A oração 
subordinada adverbial consecutiva reduzida de gerúndio é: angariando adeptos das mais 
variadas formações, em diversas partes do planeta. III: Não há nenhuma oração coordenada 
no segundo período. IV: Se você achou que quando era uma conjunção subordinativa 
temporal, errou feio! A oração quando o movimento ambientalista passou a formular um 
discurso jurídico mais sólido é subordinada adjetiva explicativa que retoma década de 70. 

4 – B. Veja a análise: É importante (oração principal da subordinada seguinte) que os con-
tribuintes percebam (oração subordinada substantiva em relação à principal “É importante” e 
principal em relação à oração seguinte) que a política tributária é justa (oração subordinada 
substantiva em relação à principal “os contribuintes percebam” e coordenada em relação à ora-
ção seguinte), (que) a administração fiscal é proba, sensível e confiável (oração subordinada 
substantiva em relação à principal “os contribuintes percebam” e coordenada em relação à 
oração anterior e à oração seguinte), e (que) os recursos arrecadados são corretamente apli-
cados (oração subordinada substantiva em relação à principal “os contribuintes percebam” e 
coordenada em relação à oração anterior)”. Notou as conjunções integrantes implícitas? 
Logo, são quatro orações subordinadas: 1) que os contribuintes percebam, 2) que a política 
tributária é justa, 3) (que) a administração fiscal é proba, sensível e confiável e 4) (que) os 
recursos arrecadados são corretamente aplicados. E três orações coordenadas entre si: 1) 
que a política tributária é justa, 2) (que) a administração fiscal é proba, sensível e confiável e 
3) (que) os recursos arrecadados são corretamente aplicados. Ufa!

5 – B. Antes de mais nada, achei esse poema meio safadinho... Mas vamos ao que 
interessa... Como você já percebeu, o período possui três orações e é misto, composto 
por subordinação e coordenação ao mesmo tempo. Entre as orações “Conduzo tua 
lisa mão/Por uma escada espiral/E no alto da torre exibo-te o varal”, existe uma relação 
coordenada; a segunda (sublinhada) é aditiva. As orações “E no alto da torre exibo-te o 
varal/Onde balança ao léu minh’alma” apresentam uma relação de subordinação, em 
que a primeira é a principal, e a segunda é sua subordinada adjetiva restritiva iniciada 
pelo pronome relativo onde, que retoma varal. 
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6 – D. I: “Aqueles com aptidão a ajudá-los, se não (forem) estimulados por cenários compe-
titivos, estarão fadados a não encontrar motivação para o exercício de suas funções”. II: Há 
duas orações reduzidas: ajudar e encontrar (infinitivo), os outros estão flexionados 
no futuro do subjuntivo (... se não (forem) estimulados...) e no futuro do presente do 
indicativo (... estarão... ). III: Qual? Só o cara da banca viu uma oração coordenada. 
Não há oração coordenada alguma no período.

7 – D. Por incrível que pareça, este período enorme é simples, pois só apresenta um 
verbo: têm.

8 – E. As duas orações (que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido) são 
subordinadas em relação à principal (a empresa gostaria), mas coordenadas entre si, 
pois vêm uma ao lado da outra com mesma função sintática.

9 – C. O gabarito oficial foi a letra E. Eu discordo veementemente! A banca analisou 
São como uma oração, mas não se deu conta de que esse verbo ser vem seguido logo 
depois por que, formando a expressão expletiva ser + que, que pode ser retirada da 
frase e não é contada como oração! A análise correta do período é esta (ignore “São... 
que”!): “... numerosas oportunidades perdidas se multiplicarão (oração principal em relação 
à subordinada adverbial condicional seguinte), se a economia brasileira continuar com seu 
impulso de crescimento (oração subordinada adverbial condicional em relação à principal 
anterior) – e (se) a qualidade da educação continuar baixa (oração subordinada adverbial 
condicional em relação à principal “numerosas oportunidades perdidas se multiplicarão” e coorde-
nada à oração subordinada adverbial condicional anterior)”. Logo, há uma oração principal 
(numerosas oportunidades perdidas se multiplicarão), duas subordinadas adverbiais (se a 
economia brasileira continuar com seu impulso de crescimento e (se) a qualidade da educação 
continuar baixa (uma está coordenada à outra por meio da conjunção coordenativa 
e). Logo, o período é misto, pois é composto por coordenação e subordinação. 

10 – E. I: A retirada da expressão a de não prejudica a correção gramatical tampouco 
o sentido da frase. II: “Minha proposta é a de que o fundo partidário seja composto por uma 
quantia mínima para o partido manter uma estrutura básica.” III: O verbo manter está no 
infinitivo. Talvez a brincanagem da banca tenha sido pegar de calça arriada o candi-
dato desavisado – aquele que pensou que, na locução verbal seja composto, o verbo 
principal encontrava-se no particípio, constituindo uma oração reduzida. Mas você 
já sabe: é o verbo auxiliar que determina se a oração é reduzida ou desenvolvida 
(a forma verbal seja está desenvolvida, conjugada no modo subjuntivo, logo não há 
oração reduzida). Brasil!
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11 – E. I: Oração coordenada sindética aditiva (... mas também estabelece regras...), for-
mando uma série aditiva enfática em relação à expressão anterior (... trouxe, no artigo 
31 bis, não só a possibilidade...). Oração coordenada sindética alternativa (... ou que 
agem em seu nome). Detalhe: ela é coordenada aditiva alternativa em relação à oração 
subordinada adjetiva anterior e subordinada adjetiva em relação a uma principal (... 
sobre atividades desempenhadas (principal) pelas pessoas físicas que as dirigem ou que agem em 
seu nome). II: “... (por delitos que sejam cometidos no exercício de suas atividades sociais, ou por 
conta, nome, ou em proveito delas), mas também estabelece regras de como essa responsabilização 
será aferida nos casos concretos (ela será aplicável [...], em função da inoperância de controles 
empresariais, sobre atividades desempenhadas pelas pessoas físicas...”. O agente da passiva 
está explícito só na última oração. III: As orações adjetivas desenvolvidas (de olho 
no pronome relativo!): “... que atende diretivas...”; “... que sejam cometidos...”; “... que as 
dirigem...; “... que agem...”. Veja agora a adjetiva reduzida: “...atividades desempenhadas 
pelas pessoas físicas...”. Observe que não há pronome relativo encabeçando a oração 
e o verbo desempenhar se encontra no particípio. Cansativa, hein!

12 – A. Veja a análise: É imprescindível... (oração principal)/... que a tributação seja 
suportável e mais bem distribuída e todos contribuam com justiça e se beneficiem dessa 
contribuição = Δ (Toda esta oração (com orações coordenadas entre si) é subordinada 
à principal)/... seja suportável a) e (+) mais bem distribuída b)... (Orações coordenadas 
entre si – e subordinadas à principal)/... e (+) todos contribuam com justiça d) (Oração 
coordenada à anterior e à posterior – e subordinada à principal)/... e (+) se beneficiem 
dessa contribuição e) (Oração coordenada à anterior – e subordinada à principal).

13 – B. I: Não há coordenação, só subordinação. II: Há duas orações reduzidas (ca-
racterizada e levando), logo “há ocorrência de exemplo de oração reduzida”. III: “... 
se entende que o que a maioria quer é “dinheiro” = se entende isso = isso se entende.

Capítulo 27

Gabarito

1 – A. I (explicação de sentido causal): O Polo Norte está ameaçado porque o oceano gelado 
que o rodeia começou a derreter. II (especificação do significado da expressão anterior 
a eles): “uma subversão da geografia que se desenrolará diante de nossos olhos” explica o 
“fenômeno raro”. III (enumeração): “... Estados Unidos, Rússia, Canadá, Groenlândia 
(Dinamarca) e Noruega.”. 

2 – B. Vejamos uma por uma: a) A vírgula está separando o vocativo. Não pode ser 
retirada. b) A vírgula está separando o adjunto adverbial deslocado de curta exten-
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são, logo pode ser retirada. c) A vírgula separa o aposto explicativo. Não pode ser 
retirada. d) A vírgula separa termos de uma enumeração, logo não pode ser retirada. 
e) A vírgula separa orações coordenadas assindéticas.

3 – B. a) O ponto e vírgula não pode separar uma expressão adverbial deslocada. 
b) O ponto e vírgula pode separar orações coordenadas: “indagou a um grupo de estu-
dantes quais os meios de comunicação que eles conheciam; nenhum citou cartões-postais”. c) O 
ponto e vírgula não separa oração subordinada adverbial. d) O ponto e vírgula não 
substitui travessão para marcar a separação de uma oração de narrador. e) O ponto 
e vírgula não separa oração subordinada adjetiva explicativa.

4 – E. O certo é: Estava sempre dizendo coisas de que mais tarde se arrependeria. Prometia a si 
própria que, da próxima vez (adjunto adverbial deslocado), tomaria cuidado com as palavras, 
o que, entretanto (conjunção adversativa deslocada), não acontecia.

5 – B. a) A expressão “da agitação e do barulho” deve vir entre vírgulas porque se trata 
de um aposto explicativo. b) A vírgula separa orações coordenadas sindéticas iniciadas 
por nem, se forem de certa extensão. c) Se formos separar o adjunto adverbial de 
companhia (com a manada) após o verbo por vírgula, devemos fazê-lo levando em 
conta que, se ele estiver no meio da frase, serão necessárias duas vírgulas, ou seja: 
“..., com a manada,...”. d) No lugar dos travessões, caberiam vírgulas ou travessões, 
que marcariam a expressão intercalada; sem pontuação, há erro. e) Entre sujeito e 
verbo, não há vírgula. Básico.

6 – C. a) Não se separa a conjunção ou quando ela coordena termos. b) Não se separa 
oração subordinada adjetiva reduzida por dois-pontos. c) A vírgula separa orações 
coordenadas assindéticas. Perfeito! d) Objeto direto deslocado não deve ser separado 
por vírgula do seu verbo ponto de vista de alguns gramáticos, como Gladstone Chaves 
de Melo. Outros gramáticos dizem que se pode usar a vírgula. e) Nunca se separa o 
adjunto adnominal do nome a que ele se liga.

7 – B. Em I, como se trata de uma pergunta, faltou o ponto de interrogação. Em II, 
faltou uma vírgula para separar os apostos (um para você, outro para mim). Em III, 
não há problema, pois os dois-pontos abrem um discurso direto, as aspas marcam 
tal discurso e o ponto de exclamação indica uma altissonância na voz. Em IV, não se 
pode separar o adjunto adnominal do termo a que ele se refere: “... tudo o que...” 
e não “... tudo, o que...”.

8 – ERRADO. Os dois-pontos servem para abrir uma explicação ou enumeração, 
normalmente. Só que nesse caso, eles não introduzem uma explicação do que o autor 
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entende por “maior felicidade”, mas sim encabeçam uma oração que explica o “algo” 
em: “... há sempre algo que faz que a felicidade seja uma felicidade: a faculdade de 
esquecer, ou melhor, em palavras mais eruditas, a faculdade de sentir as coisas, durante todo 
o tempo que dura a felicidade, fora de qualquer perspectiva histórica.”

9 – CERTO. A oração observou poderia ser separada por travessão, pois se trata de uma 
oração intercalada. Encontramos esse tipo de oração frequentemente nas narrações. 

10 – CERTO. Haveria alteração de sentido, porque a conjunção pois introduz uma 
ideia explicativa, o que não é o caso. Note que, após os dois-pontos, há um aposto 
(a proliferação demasiada de determinados espaços acaba por apagá-los por si mesmos), que 
esclarece outro (processo) já muito conhecido pelos estudiosos da comunicação. Mesmo que 
o aposto seja explicativo, nunca é iniciado por uma conjunção explicativa, como pois. 
Devido a isso, a substituição proposta não cabe.

11 – ERRADO. A regra é clara: não se separa complemento de seu verbo por vírgula. 

12 – CERTO. Cuidado com questões de vírgula e oração adjetiva. Quando se diz 
“... os atores que interagem...”, entendemos que se está restringindo o ente atores, ou 
seja, está-se falando sobre um tipo de atores, os que interagem, logo deduzimos que 
há outros atores que não interagem. Se colocássemos as vírgulas, a oração adjetiva 
passaria a ser explicativa, o que alteraria o sentido. Neste caso (... os atores, que intera-
gem,...), todos os atores interagem, não só alguns.

13 – CERTO. Sim, a vírgula é obrigatória, pois a oração é subordinada adverbial 
reduzida deslocada. A polêmica ocorre quando a oração adverbial está depois da 
principal. Alguns gramáticos modernos (como vimos na teoria) dizem que é faculta-
tivo o uso da vírgula quando a adverbial vem depois da principal. Fiquemos de olho!

14 – ERRADO. Quando e sim ou e não tiver valor adversativo (= mas sim, mas não) 
haverá vírgula antes de tal expressão. Simples assim. Portanto, a vírgula não pode 
ficar omissa.

15 – ERRADO. A vírgula serve para marcar, normalmente, a elipse verbal, que é o 
que está de fato acontecendo. Veja de novo o trecho, agora reescrito: “a vida depende 
da vontade de outrem, a morte depende da nossa”. Ficou claro? Não foi o vocábulo vontade 
elíptico, mas a forma verbal depende.

16 – A. Comentando as vírgulas: Os personagens principais de uma história, responsáveis 
pelo sentido maior dela, (predicativo do sujeito deslocado) dependem, muitas vezes, 
(adjunto adverbial deslocado) de pequenas providências que, tomadas por figurantes apa-
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rentemente sem importância, (oração reduzida de particípio deslocada) ditam o rumo de 
toda a história. Veja os erros das demais: b) Os personagens principais, de uma história, 
(adjunto adnominal não pode ser separado de seu núcleo substantivo) responsáveis 
pelo sentido maior dela, dependem muitas vezes, (adjunto adverbial deslocado deve vir 
entre vírgulas) de pequenas providências que tomadas por figurantes, (faltou uma vírgula 
antes da oração reduzida de particípio deslocada e a vírgula após figurantes está 
equivocada porque não se separa adjunto adnominal – sem importância – de seu 
núcleo substantivo) aparentemente sem importância, ditam o rumo de toda a história. c) 
Os personagens principais de uma história, responsáveis pelo sentido maior dela (faltou uma 
vírgula para marcar o deslocamento do predicativo do sujeito) dependem muitas vezes 
de pequenas providências, que, tomadas por figurantes aparentemente, sem importância, (tais 
vírgulas não procedem porque estão separando o adjunto adnominal de seu núcleo 
substantivo) ditam o rumo de toda a história. d) Os personagens principais, de uma história, 
(adjunto adnominal não pode ser separado de seu núcleo substantivo) responsáveis 
pelo sentido maior dela, dependem, muitas vezes (adjunto adverbial deslocado deve vir 
entre vírgulas) de pequenas providências, que tomadas por figurantes aparentemente sem 
importância, (faltou uma vírgula antes da oração reduzida de particípio deslocada) 
ditam o rumo de toda a história. e) Os personagens principais de uma história, responsáveis, 
(não se separa complemento nominal – pelo sentido maior dela – do nome, responsáveis) 
pelo sentido maior dela, dependem muitas vezes de pequenas providências, que tomadas por 
figurantes, aparentemente, sem importância, (faltou uma vírgula antes da oração reduzi-
da de particípio deslocada e aparentemente sem importância não pode ser separado de 
figurantes porque é seu adjunto adnominal) ditam o rumo de toda a história.

17 – D. Comentando as vírgulas: Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo (aposto 
explicativo), tentar justificar suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os velhos 
jornalistas (oração coordenada explicativa), igualmente pressionados (oração reduzida 
de particípio), não costumavam abdicar dos princípios éticos.. Veja os erros das demais: 
a) Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo (as vírgulas devem separar o aposto 
explicativo) tentar justificar, (entre o verbo e o seu complemento não há vírgula) suas 
ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, 
não costumavam abdicar dos princípios éticos. b) Não cabe aos jovens, ao menos os livres de 
cinismo, tentar justificar suas ações, pela pressão do mercado de trabalho; (recomenda-se a 
vírgula no lugar do ponto e vírgula) pois os velhos jornalistas igualmente pressionados, 
(oração reduzida deve vir entre vírgulas) não costumavam abdicar dos princípios éticos. 
c) Não cabe aos jovens, ao menos, (nenhuma locução pode ser separada por vírgula do 
termo ou oração que ela introduz) os livres de cinismo, tentar justificar suas ações, pela 
pressão do mercado de trabalho, pois, (esta conjunção introduz uma oração coordenada 
explicativa, logo não pode estar entre vírgulas) os velhos jornalistas, igualmente pres-
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sionados, não costumavam abdicar dos princípios éticos. e) Não cabe aos jovens, ao menos, 
(nenhuma locução pode ser separada por vírgula do termo ou oração que ela in-
troduz) os livres de cinismo, tentar justificar suas ações, pela pressão do mercado de trabalho, 
pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados (oração reduzida de particípio deve 
ser separada por vírgulas) não costumavam abdicar, dos princípios éticos (não se separa 
o verbo do seu complemento por vírgula).

18 – C. Comentando as vírgulas e o ponto e vírgula: Para o gosto moderno, (adjunto 
adverbial deslocado) a grandiloquência não surge, ao contrário de outras épocas, (adjun-
to adverbial deslocado) como prova de gosto refinado; (ponto e vírgula separa orações 
coordenadas assindéticas de extensão longa e com trechos já separados por vírgula) 
na verdade, (adjunto adverbial deslocado; a vírgula é facultativa, pois ele é de curta 
extensão) a pompa retórica indicia o vazio do pensamento. Veja os erros das demais: a) 
Para o gosto moderno, a grandiloquência não surge ao contrário de outras épocas, (adjunto 
adverbial deslocado vem entre vírgulas) como prova de gosto refinado, (aqui se deve usar 
o ponto e vírgula, pois separa orações coordenadas assindéticas de extensão longa 
com trechos já separados por vírgula) na verdade (adjunto adverbial deslocado deve 
ser separado por vírgula, mas, como é de curta extensão, a vírgula é facultativa) a 
pompa retórica indicia, o vazio do pensamento (não se separa verbo do seu complemen-
to). b) Para o gosto moderno, a grandiloquência, não surge (não se separa sujeito do seu 
verbo), ao contrário de outras épocas (adjunto adverbial deslocado vem entre vírgulas) 
como prova de gosto refinado, (aqui se usa o ponto e vírgula, pois separa orações co-
ordenadas assindéticas de extensão longa com trechos já separados por vírgula) na 
verdade (adjunto adverbial deslocado deve ser separado por vírgula, mas, como é de 
curta extensão, a vírgula é facultativa) a pompa retórica indicia: o vazio do pensamento 
(não se separa verbo do seu complemento). d) Para o gosto moderno, a grandiloquência 
não surge, ao contrário de outras épocas (adjunto adverbial deslocado deve ser separado 
por vírgulas) como prova de gosto refinado, (aqui cabe o ponto e vírgula, pois separa 
orações coordenadas assindéticas de extensão longa com trechos já separados por 
vírgula) na verdade, a pompa retórica indicia o vazio do pensamento. e) Para o gosto, mo-
derno, (adjunto adnominal não pode ser separado por vírgulas) a grandiloquência, 
não surge (não se separa sujeito de seu verbo), ao contrário de outras épocas, como prova 
de gosto refinado: (o ponto e vírgula é recomendado nesse caso, pois separa orações 
coordenadas assindéticas de extensão longa com trechos já separados por vírgula) 
na verdade (adjunto adverbial deslocado deve ser separado por vírgula, mas, como é 
de curta extensão, a vírgula é facultativa) a pompa retórica indicia o vazio do pensamento.

19 – D. O país já se encontra em um estágio no qual os saltos de produtividade não ocorrerão 
sem investimentos mais expressivos. Além de equipamentos, (vírgula para enumeração) 
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automação e outras ferramentas da tecnologia, (vírgula para separar o adjunto adverbial 
deslocado) parte desses investimentos precisará estar voltada para os recursos humanos. a) 
Estudo recente de uma instituição americana, mostra... (não se separa sujeito de verbo). 
b) O aumento da escolaridade, foi... (não se separa sujeito de verbo). c) ... até mesmo, 
(não se separa a expressão denotativa que inicia o aposto do aposto) da maioria dos 
países do continente, o Brasil, terá... (não se separa sujeito de verbo). e) um envolvimen-
to... nesse esforço... (não se separa complemento nominal do substantivo por vírgula). 

20 – CORRETO. Não há erro. A vírgula após minerais serve para marcar o deslo-
camento do adjunto adverbial (...) , particularmente no setor de veículos automotores, 
metalurgia e produtos minerais, (...).

21 – A. Há incoerência textual se o ponto de interrogação for substituído por ponto 
e vírgula, uma vez que a ideia de interrogação sumiria para dar vez à ideia de afir-
mação, mudando o sentido do trecho.

22 – A. Com a vírgula, a palavra Mesmo deveria ser escrita minúscula. Eis o erro. Ainda 
que ignorássemos isso, a vírgula mudaria o sentido do trecho, pois a expressão Mesmo 
com a capacitação e o preparo dos técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana passaria 
a modificar a oração anterior, não a posterior — como se encontra no contexto.

23 – INCORRETA. J-A-M-A-I-S!!! A vírgula após o último travessão cumpre, sim, 
seu papel, a saber: marcar a intercalação da oração reduzida “bem como ampliar os 
investimentos no modelo que realmente pode chegar a todos os cantos da cidade”. 
Não erre mais uma questão como essa; é muito recorrente! Resumindo: a afirmação 
está incorreta.

24 – A afirmação está CORRETA. A expressão iniciada pelo travessão (— a violência 
fundadora da modernidade) é aposto explicativo de violência que a tornou possível.

25 – Não há erro algum na substituição, pois se trata de uma oração subordinada 
adjetiva explicativa, que pode ser separada por vírgulas, travessões ou parênteses.

26 – A afirmação é INCORRETA, pois a expressão entre travessões é um aposto 
explicativo; como tal, pode ser, sim, separado por vírgulas, travessões ou parênteses.

27 – CERTO. A expressão explicativa “ou seja” deve vir entre vírgulas. Regra!

28 – CERTO. A vírgula é obrigatória depois do último travessão porque antes deles 
há um adjunto adverbial deslocado. Ignore os travessões e ateste: “... para o enten-
dimento de uma forma particular de comunicação, o estudioso deve reconstruir...”.
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29 – ERRADO. Se for colocada a expressão adverbial de modo geral após personalidade, 
ela passará a ser uma expressão adjetiva, o que modificará o sentido do substantivo 
personalidade, e não da oração inteira, como o faz na posição do trecho original. 

30 – ERRADO. A vírgula após o mas não é colocada para ele, mas sim para separar 
a expressão adverbial deslocada do ponto de vista gramatical.

31 – ERRADO. Com a retirada da vírgula, parecerá que a palavra denotativa de 
situação ora, também chamada modernamente de marcador discursivo, se torna 
uma conjunção alternativa. De qualquer modo, a retirada da vírgula provoca, sim, 
mudança de sentido.

32 – ERRADO. A expressão o que, iniciada por um pronome demonstrativo com 
função apositiva não pode ser separada por ponto e vírgula, só por vírgula (ou tra-
vessão). Logo, a única reescritura possível é esta: “... o fato de o império absorver povos 
diferentes faz que alguns de seus componentes desejem destacar-se do conjunto, o que explica 
por que os impérios perduram...”.

33 – CERTO. Os dois-pontos servem para separar orações coordenadas que mantêm 
uma relação de sentido entre si, logo não há erro em reescrever o trecho assim: 
“Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados: trata-se de considerar a 
multiplicidade...”.

34 – ERRADO. Com o acréscimo de que é, cria-se uma oração adjetiva restritiva, 
que não é separada por vírgula, logo a afirmação não procede. Veja como ficaria 
a reescritura: “... outras formas de soberania que respondam melhor a um mundo QUE É 
caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela diversidade.”.

35 – CERTO. Levando em conta as opiniões divergentes entre os gramáticos,. quan-
do um objeto direto ou indireto está deslocado para o início da frase, a vírgula é 
facultativa.

36 – C. Em qualquer escalão do governo, (adjunto adverbial deslocado) costuma haver, 
mais cedo ou mais tarde, (adjunto adverbial deslocado) atritos entre o pessoal técnico-
-administrativo, estabilizado por concurso, (oração reduzida de particípio) e o pessoal 
indicado para cargos de confiança, que ficam ao sabor das conveniências políticas (oração 
adjetiva explicativa). a) Adjunto adverbial deslocado de longa extensão (Em qualquer 
escalão do governo) deve vir obrigatoriamente separado por vírgula. O adjunto adverbial 
intercalado mais cedo ou mais tarde deve vir entre vírgulas, e não com vírgula no meio 
dele. Não se separa nome (estabilizados) de seu complemento (por concurso). Não 
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se separa nome (sabor) de seu complemento (das conveniências políticas). A vírgula 
é obrigatória logo após confiança, pois encabeça uma oração subordinada adjetiva 
explicativa. b) Não se separa nome (escalão) de seu adjunto (do governo). O adjunto 
adverbial intercalado mais cedo ou mais tarde deve vir entre vírgulas. d) Não se separa 
nome (atritos) de seu complemento (entre o pessoal...). A ausência da vírgula antes 
de e o pessoal prejudica a clareza. e) Adjunto adverbial deslocado de longa extensão 
(Em qualquer escalão do governo) deve vir obrigatoriamente separado por vírgula. O 
adjunto adverbial intercalado mais cedo ou mais tarde deve vir entre vírgulas, e não 
com vírgula no meio dele. Não se separa nome atritos de seu complemento entre o 
pessoal.... Não se separa nome estabilizados de seu complemento por concurso. Não se 
separa nome indicado de seu complemento para cargos de confiança.

37 – E. Sobre “nós ocidentais” e “nós, ocidentais,”, a explicação é a seguinte: sem vírgulas, 
ocidentais é adjunto adnominal; com vírgulas, é aposto explicativo. 

38 – C. Estudos deixam evidente que muitas vezes nos julgamos vítimas do acaso, sem nos 
apercebermos de que, (oração reduzida deslocada) movidos por complexos sentimentos ocultos, 
(oração reduzida de particípio) como a culpa, (aposto explicativo) inadvertidamente 
nós mesmos fabricamos aquelas situações que nos afligem. a) Entre o sujeito (Estudos) e seu 
verbo (deixam), não há vírgula. Faltou separar a oração reduzida de particípio por 
vírgula logo em seu início (movidos por complexos sentimentos ocultos, como a culpa). Não 
se separa verbo (movidos) de seu agente da passiva (por complexos sentimentos ocultos). 
A última oração (que nos afligem) é adjetiva restritiva, logo não pode ser separada 
por vírgula. b) O adjunto adverbial muitas vezes está intercalado, logo recomenda-
-se que esteja entre vírgulas. A oração movidos por complexos sentimentos ocultos como 
a culpa deve vir entre vírgulas; além disso, faltou uma vírgula antes de como para 
separar o aposto (como a culpa explica sentimentos ocultos). Entre verbo (fabricamos) e 
complemento (aquelas situações...), não há vírgula. d) Não se separa verbo (deixam) 
de seu complemento (que muitas vezes nos julgamos...). O adjunto adverbial “muitas 
vezes” está intercalado, logo recomenda-se o uso de vírgulas separando-o. A oração 
movidos por complexos sentimentos ocultos como a culpa deve vir entre vírgulas. A última 
oração (que nos afligem) é adjetiva restritiva, logo não pode ser separada por vírgula. 
e) O adjunto adverbial muitas vezes está intercalado, logo recomenda-se o uso de 
vírgulas separando-o. Não se separa verbo (nos apercebermos) de seu complemento 
(de que...). A oração movidos por complexos sentimentos ocultos como a culpa deve vir entre 
vírgulas; além disso, faltou uma vírgula antes de como para separar o aposto (como 
a culpa explica sentimentos ocultos). Entre verbo (fabricamos) e complemento (aquelas 
situações...), não há vírgula.
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39 – A. I: Para alguns gramáticos, para si é um dativo de interesse. Ainda outros veem 
como um objeto indireto. O fato é que este tipo de construção, que indica benefício 
próprio, pode ficar entre vírgulas ou não, como se fosse um adjunto adverbial de curta 
extensão, cuja virgulação é facultativa. II: Os parênteses podem substituir travessões 
e vice-versa. A vírgula que vem após o último parêntese também deve vir após o últi-
mo travessão, caso ela seja exigida por algum termo, expressão ou oração antes dos 
parênteses ou travessões. Nesse caso, a oração adverbial Independentemente do quanto 
de justiça e veracidade “Raising Kane” trazia inicia o período, logo deve vir separada 
por vírgula obrigatoriamente, mesmo após travessões ou parênteses. Curiosidade: 
na época, o gabarito desta questão havia sido B. Recursos foram feitos e... pronto... a 
banca foi sensata em aceitar a verdade. Sorte nossa! III: Não se separa verbo (surgem) 
de seu complemento (evidências).

40 – E. O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma; 
(ponto e vírgula pode separar oração coordenada sindética adversativa) mas ruiu, 
exatamente conforme as previsões de Kant (adjunto adverbial separado por ênfase). a) 
Não se separa o sujeito (O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais...) de seu 
verbo (... não foi...). b) Não se separa verbo (... não foi...) de complemento predicativo 
(... um mero fantasma...). Nada justifica a vírgula após exatamente, pois ele modifica 
“conforme...”, e não a oração anterior. c) Nada justifica a vírgula após exatamente, pois 
ele modifica “conforme...”, e não a oração anterior. d) Não se separa nome (Estados) 
de seu adjunto (nacionais). Não se separa o sujeito (O equilíbrio alcançado pelo sistema 
de Estados nacionais...) de seu verbo (... não foi...). Ponto e vírgula não separa adjunto 
adverbial do verbo.

41 – B. Há duas orações coordenadas assindéticas no período da letra B: O rapaz an-
dava com passos rápidos/estava com pressa. Elas sempre podem ser separadas por ponto 
— formando dois períodos simples —, uma vez que a estrutura sintática desse tipo 
de orações é completa. Veja: O rapaz andava com passos rápidos. Estava com pressa. a) 
O ponto não pode separar um aposto explicativo. c) A oração subordinada adjetiva 
explicativa não pode ser separada por ponto. d) O ponto não pode separar a oração 
subordinada adverbial. e) O ponto não pode separar termos numa enumeração.

42 – E. Somente na alternativa e) verificamos um adjunto adverbial de tempo des-
locado (no dia do Juízo Final), posto no meio da frase e entre vírgulas. Questão de 
nível teletubiano!

43 – E. Verifique a alternativa e) e perceba que os dois pontos após o verbo nascer 
introduzem uma sequência que discrimina o tal “manual de instruções”, cumprindo 
uma das funções precípuas do emprego dos dois pontos. 
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44 – A. Em A, os dois-pontos servem para abrir uma explicação; não há erro de pontua-
ção. Em B, em D, em E, o sentido muda, pois entende-se que “qualquer uma serve”, 
quando, na verdade, o sentido original é: “não serve qualquer uma”. Além disso, em 
B, a vírgula antes de serve não é usada. Em C, não se separa verbo de complemento. 
Questãozinha esquisita!

45 – C. Adjunto adverbial deslocado (antes de tudo) = vírgula. Mole, mole!

46 – D. Perfeita a letra D: Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – mas exigir dinheiro 
em troca de uma ação qualquer na contramão do dever – (oração iniciada por conectivo 
de série aditiva enfática pode vir separada por vírgulas – ou travessões), (esta vírgula 
separa a oração subordinada adverbial condicional que inicia o período) é porque, 
no sistema da corrupção, (adjunto adverbial deslocado) o valor da honestidade – que 
garantiria ao sujeito a sua autonomia – (oração subordinada adjetiva explicativa) foi 
substituído pela vantagem do dinheiro. a) Faltou a vírgula após dever e foi colocada 
após o último travessão desnecessariamente, uma vez que os últimos travessões já 
intercalam a expressão adverbial. b) Não se separam vocábulos de uma expressão 
fixa na língua: não apenas. O adjunto adverbial no sistema da corrupção deve vir entre 
vírgulas. E ao sujeito não pode vir ser separado por pontuação alguma, pois não se 
separa complemento do verbo. c) Nada justifica a última vírgula, pois os travessões 
estão separando apenas a oração adjetiva explicativa.

47 – A. Assertivas autoexplicativas.

48 – A. O nosso século, que se iniciou e tem se desenvolvido sob a insígnia da civilização 
industrial, (as vírgulas separam a oração subordinada adjetiva explicativa) primeiro 
inventou a máquina e depois fez dela o seu modelo de vida. b) A vírgula após insígnia está 
errada, pois não se separa adjunto adnominal de seu nome. Faltou uma vírgula após 
industrial para fechar a oração subordinada adjetiva explicativa. c) Falta uma vírgula 
antes do pronome relativo, pois a oração é adjetiva explicativa. A rigor, não há vírgula 
antes do e, pois a vírgula não se encaixa em nenhum dos casos de “vírgula antes do 
e”. Não se separa o predicativo do objeto do objeto em fez dela o seu modelo de vida. d) 
Falta uma vírgula antes do pronome relativo, pois a oração é adjetiva explicativa. A 
rigor, não há vírgula antes do e, pois a vírgula não se encaixa em nenhum dos casos 
de “vírgula antes do e”. Nada justifica a vírgula após o e, uma vez que não há nenhu-
ma intercalação após tal conjunção. e) Falta uma vírgula antes do pronome relativo 
e depois de industrial, pois a oração é adjetiva explicativa. A rigor, não há vírgula 
antes do e, pois a vírgula não se encaixa em nenhum dos casos de “vírgula antes do 
e”. Nada justifica as vírgulas de “..., inventou a máquina e depois,...”, pois a oração não 
é nem está intercalada. 
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49 – B. Segundo alguns gramáticos (os poucos que coloquei na teoria), a vírgula é 
facultativa antes de oração subordinada adverbial em ordem direta, ou seja, depois 
da principal. Sendo assim, podemos escrever: “Já era sexta-feira, quando ele se deu conta 
da passagem do tempo” ou “Já era sexta-feira quando ele se deu conta da passagem do tempo”. 
Veja o gabarito da 50, para pirar o cabeção!

50 – B. Esta questão não foi anulada, pois a FCC ficou com a visão da maioria dos 
gramáticos a respeito da vírgula que separa as orações subordinadas adverbiais, inde-
pendentemente de sua posição em relação à oração principal, qual seja: as orações 
subordinadas adverbiais são obrigatoriamente separadas por vírgula. Por isso, a afir-
mação I está equivocada. A FCC diz uma coisa, a VUNESP (questão 49) diz outra... 
e assim caminha a humanidade... A afirmação II está correta pois se trata de uma 
enumeração, e a afirmação III está errada pois não se separam termos enumerados 
por dois-pontos.

51 – INCORRETO. A afirmação está equivocada, pois você é núcleo do adjunto 
adverbial de causa por você. João e Amor são vocativos e deveriam ser separados por 
vírgula(s). Só parte da questão está certa.

Capítulo 28

Gabarito

1 – A afirmação está INCORRETA. Toda vez que você estiver diante de uma locução 
verbal, saiba que o verbo principal NUNCA varia!

2 – I. Há erro no primeiro item. A expressão pelo qual (por + o qual), sendo este o qual 
um pronome relativo, deve concordar com o referente, que está no masculino sin-
gular (meio). Logo, o trecho deveria estar assim: “Tal valorização reduz as exportações e 
aumenta as importações, meio pelo qual...”. No outro item, o verbo passar está no plural 
para concordar com déficits.

3 – INCORRETA. Temos a possibilidade de dupla concordância, sem mudança de 
sentido, uma vez que há dois antecedentes para o pronome relativo que. O verbo 
pode concordar com conjunto ou com condições. Na letra B, o verbo atingir pode con-
cordar ou não com seu sujeito implícito (que tem como referente indivíduos) por 
uma questão de clareza: “... o conjunto de condições que permite aos indivíduos 
atingirem (ou atingir) o seu bem particular”. Para corroborar isso, ninguém menos 
que Evanildo Bechara. Ele diz, citando seu mestre e grande inspirador Said Ali, que 
“fora da locução verbal, a escolha da forma infinitiva depende de cogitarmos somente 
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da ação ou do intuito ou necessidade de pormos em evidência o agente do verbo”. 
Ele continua dizendo que “ocorre o infinitivo flexionado sempre que se tornar 
necessário destacar o agente, e referir a oração especialmente a um sujeito, seja para 
evitar confusão, seja para tornar mais claro o pensamento. O infinitivo concordará 
com o sujeito que temos em mente; ou quando o autor intencionalmente põe em 
relevo a pessoa a que o verbo se refere”. Daí, ele dá um exemplo: “É permitido aos 
versistas poetarem em prosa”. Tal estrutura se assemelha a “permite aos indivíduos 
atingirem (ou atingir)...”. Logo, é uma questão de escolha!

4 – E. Veja: “Mais da metade dos países que tinham baixo crescimento e baixo CH em 1960 
permanecia na mesma posição na década de 90.”. Isso se dá por causa daquela regra 
de sujeito coletivo ou partitivo, em que o verbo pode concordar com o núcleo do 
sujeito ou com o núcleo do adjunto. Lembra? a) O pronome nos se refere aos 76 
países (Dividiram-nos = Dividiram eles (= os 76 países). b) Tanto em pode-se ter como 
em podem-se ter há sujeito, pois a partícula se é apassivadora, e não indeterminadora 
do sujeito. Só há uma diferença na análise sintática. Enquanto o sujeito de pode-se 
é oracional (ter duas situações de equilíbrio), o sujeito de podem-se ter é um sujeito 
simples (duas situações de equilíbrio). Reveja a regra de costumar/dever/poder + se 
+ infinitivo na teoria. c) A afirmação é equivocada, pois explicitamente o sujeito é 
simples: “Surgem algumas conclusões interessantes desse estudo (sujeito)”. d) Toda a afirma-
ção da alternativa é equivocada, pois o núcleo do sujeito com que a forma verbal dá 
concorda é estratégia. Veja: “A quarta, e mais importante, é que a estratégia de privilegiar 
o lado humano dá frutos muito melhores do que aquela que enfatiza só o lado econômico.”.

5 – Há um erro de concordância. Deveria ser: “Os consumidores pagam juros maiores 
porque obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores.”. Lembra-se daquela regrinha 
de acentuação relacionada à concordância dos verbos vir e ter na 3ª pessoa do plural? 
Então... os verbos vir e ter (e suas formas derivadas, como obter, deter, reter, entreter), na 
3ª pessoa do plural, recebem acento circunflexo.

6 – Pelo contexto, percebemos que a afirmação procede. Veja: “A experiência da moder-
nidade é algo que só pode ser pensado a partir de alguns conceitos fundamentais.”. Lembrou-se 
da regra de retomada do pronome relativo? O verbo, inclusive no particípio, que 
estiver após o pronome relativo que concordará com o antecedente do relativo.

7 – B. A afirmação da letra B está incorreta, porque o verbo possuir concorda com 
nossa classe A.

8 – A. O pronome oblíquo átono as retoma, concordando em gênero e número, a 
ordem e a cultura do capital, expressão feminina plural. A (2) está errada, pois o ver-
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bo dominar deve ficar no singular, concordando com lógica. A (3) está errada, pois 
a expressão deveria ser podia ser escamoteada uma vez que concorda com a palavra 
lógica, feminina singular. Em (4), há um erro, pois o núcleo do sujeito simples está 
no singular, logo o verbo criar deve igualmente ficar no singular. Em (5), deveria 
ser somam-se, pois este verbo tem como referente do seu sujeito implícito o termo 
desempregados.

9 – ERRADO. O vocábulo destinado (particípio com valor de adjetivo) concorda em 
gênero (masculino) e número (singular) com o substantivo patamar. Já destinados (mas-
culino plural) de fato concorda com o numerador (8) do numeral percentual 8,76%. 

10 – ERRADO. O verbo no infinitivo, parecer, pode ficar no plural ou no singular, 
pois faz parte de uma estrutura em que se permite isso. A estrutura é esta: mandar/
deixar/fazer/ver/ouvir/sentir + substantivo plural + verbo no infinitivo (singular ou 
plural). Neste caso (... fazendo as tripulações parecer(em)...), a variação do infinitivo 
é facultativa. Logo não acarretaria prejuízo para a correção gramatical se o verbo 
ficasse no singular.

11 – CERTO. Veja de novo: “O fato... tem...”. Sendo assim, apesar de o núcleo do 
sujeito estar distanciado do seu verbo, percebemos que o verbo ter fica no singular 
para concordar com um núcleo do sujeito igualmente singular. Se o núcleo do sujeito 
estivesse no plural, o verbo ter receberia acento circunflexo: “Os fatos... têm...”. Safo?

12 – CERTO. Afirmação correta e autoexplicativa.

13 – CERTO. Evanildo Bechara não se opõe a esta construção, a saber: de substan-
tivo no singular com vários adjetivos ligados a ele. Portanto é forma culta: “o contexto 
histórico, político, econômico, cultural e social”, ou “os contextos histórico, político, econômico, 
cultural e social”, ou “o contexto histórico, o político, o econômico, o cultural e o social”. Be-
chara ainda chega a dizer assim, para quem quiser ver, em sua Moderna Gramática 
Portuguesa: “O vocábulo determinado irá para o plural ou ficará no singular, sendo, 
neste último caso, facultativa a repetição do artigo: As literaturas brasileira e portuguesa, 
ou A literatura brasileira e portuguesa, ou A literatura brasileira e a portuguesa”.

14 – CERTO. Todo verbo que tem como sujeito uma oração fica na 3ª pessoa do 
singular. Por se tratar do verbo ser, que pode concordar também com o predicativo, 
a afirmação da banca procede.

15 – CERTO. Sim! Quando o adjetivo em função de adjunto adnominal vem após 
dois substantivos, pode ele concordar com o núcleo mais próximo: “está diminuindo 
a nossa capacidade de concentração e contemplação profunda”.
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16 – CERTO. O que a banca sugere é esta reescritura: “... que aprender a ler e a es-
crever... altera... e engrossa...”. De fato, as formas verbais altera e engrossa não variam, 
pois seu sujeito é oracional, o que faz com que os verbos fiquem na 3ª pessoa do 
singular, sempre.

17 – ERRADO. Os computadores são as armas dos crimes, e não o contrário. Portanto, o 
verbo ser concorda com os computadores.

18 – ERRADO. Não! Independentemente de a ideia ser plural (coletiva), é um erro 
pôr o verbo no plural. Isso só ocorreria se o núcleo do especificador estivesse no 
plural: “A maioria dos professores acaba/acabam deixando a profissão.”. Foi?

19 – ERRADO. O “homem da banca” trabalha aqui seu conhecimento de passagem 
de voz passiva sintética para passiva analítica e concordância verbal e nominal ao 
mesmo tempo. Perceba que em Consideram-se, o verbo está na voz passiva sintética, 
pois ele é VTD e está acompanhado de uma partícula apassivadora (se). Passando 
para a voz passiva analítica, temos de transformar o verbo em locução verbal forma-
da por ser + particípio; nessa passagem devemos observar a manutenção do tempo 
e modo verbais e a concordância verbal e nominal. Note que o sujeito do verbo 
considerar é os grupos étnico-raciais, portanto, na voz passiva analítica, o verbo ser da 
locução verbal vai ficar no presente do indicativo (como estava o verbo considerar 
na voz passiva sintética) e no plural; já o particípio vai ficar no masculino plural 
concordando com o núcleo grupos. Portanto, Consideram-se... os grupos étnico-raciais... 
= Os grupos étnico-raciais são considerados.... Desse modo, não há prejuízo algum na 
correção gramatical na reescritura.

20 – E. O verbo concorda com quem, por isso fica na 3ª pessoa do singular. a) Havia 
(verbo impessoal fica na 3ª pessoa do singular). b) O lixo... vai. c) O tratamento e a 
destinação corretos do lixo evitariam que 35% deles fossem despejados em aterros. d) Faz 
(verbo impessoal fica na 3ª pessoa do singular).

21 – D. Coloque na ordem direta: “Argumentos (sujeito) não faltarão (verbo) a nenhum 
dos intérpretes de um fato para considerá-lo segundo seu interesse e sua conveniência”. Claro, 
não? Vejamos uma por uma (corrigidas): a) Dentro da elite nunca se criticaram, diante 
da rotina do sistema penitenciário brasileiro, os horrores (núcleo do sujeito) a que os presos 
são submetidos (os horrores nunca foram criticados; perceba que o “se” ligado ao verbo é uma 
partícula apassivadora). b) Reservam-se ao pobre, tantas vezes identificado como potencialmente 
perigoso, as opções (núcleo do sujeito) da resignação ou da marginalidade social. c) Sem altos 
investimentos não haverá (com sentido de existir, não varia) como minimizar os horrores que 
vêm caracterizando as nossas penitenciárias. e) Ainda que não lhes convenha (verbo) fazer 
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altos investimentos (sujeito oracional leva o verbo à 3ª pessoa do singular), as elites terão que 
calcular os custos de tanta violência.

22 – D. Coloque na ordem direta para facilitar a “visão” para a concordância: “Como 
se vê, estimular a salvação das baleias (sujeito oracional) cabe (verbo) aos bons princípios 
ecológicos, seja no alto-mar, seja na areia da praia”. Veja as demais (corrigidas): a) À 
noite, dava-se (verbo com “se” apassivador; cuidado!!!) aos trabalhos de poucos e à diversão 
de muitos uma trégua (núcleo do sujeito) oportuna, para tudo recomeçar na manhã seguinte. 
b) Aos esforços brutais da jubarte não correspondia (verbo) qualquer efeito (núcleo do sujeito) 
prático, nenhum avanço obtinha o gigante encalhado na areia. c) Sempre haverão (verbo) 
de aparecer aqueles (sujeito) que, diante de um espetáculo trágico, logram explorá-lo como 
oportunidade de comércio. (O verbo haver só não varia quando tem sentido de existir, 
seja sozinho, seja como verbo principal de uma locução verbal, o que não é o caso, 
pois nesta frase ele é o verbo auxiliar da locução verbal haverão de aparecer.) e) Da 
baleia encalhada em 1966 não restaram (verbo), lembra-nos o autor, senão as postas (núcleo 
do sujeito) em que a cruel voracidade dos presentes retalhou o animal.

23 – C. O verbo haver só é impessoal quando tem sentido de existir. Se ele for verbo 
auxiliar de uma locução verbal, como é o caso (haverão de caber), irá variar normal-
mente. Por que haverão (verbo) de caber a um simples passageiro as responsabilidades (núcleo 
do sujeito) do comando de uma aeronave?

24 – E. “É necessário (o verbo fica no singular e o adjetivo no masculino singular por causa 
do sujeito oracional em seguida) que haja medidas que busquem controlar o consumo predatório 
dos recursos da natureza que, cada vez mais escassos, estão sujeitos a uma lenta reposição”. Veja 
os erros das demais (corrigidas): a) Os níveis (núcleo do sujeito) alarmantes de poluição 
da água no planeta, resultante da atividade humana, estão (verbo) dando sinais de que ela 
poderá faltar em boa parte do globo terrestre, que já sofre com sua escassez. b) A proporção 
(núcleo do sujeito) entre número de habitantes e oferta de recursos naturais está (verbo) em 
descompasso, levando à necessária redução no consumo desses recursos que garantem a vida no 
planeta. c) Ambientalistas já alertam para os perigos à sobrevivência da humanidade, caso os 
habitantes (núcleo do sujeito) do planeta continuem (verbo) a consumir de modo irresponsável 
os recursos naturais, muitos dos quais já escassos. d) Existem (verbo) programas (núcleo do 
sujeito) de conscientização da população mundial que busca divulgar formas de consumo sus-
tentável dos recursos naturais e respeito ao ritmo da natureza, para permitir que ela (sujeito) 
o reponha (verbo).

25 – E. “Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação como a regulação natural do mercado 
(sujeito composto) sinalizam para as inconveniências que adviriam da adoção do ensino religioso 
nas escolas públicas”. Veja os desvios das demais: a) Provoca (verbo) muitas polêmicas, entre 
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crentes e materialistas, o posicionamento (núcleo do sujeito) de alguns religiosos e parlamentares 
acerca da educação religiosa nas escolas públicas. b) Sempre deverá haver (quando o verbo 
haver tem sentido de existir, o verbo auxiliar da locução verbal fica na 3ª pessoa do singular) 
bons motivos, junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso, para se reservar 
essa prática a setores da iniciativa privada. c) Um (núcleo do sujeito) dos argumentos trazidos 
pelo autor do texto, contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública, consiste 
(verbo) nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. d) O número (núcleo do sujeito) 
de templos em atividade na cidade de São Paulo vem (verbo) gradativamente aumentando, em 
proporção maior do que ocorrem com o número de escolas públicas.

26 – A. Na letra A, o verbo atribuir, acompanhado de se apassivador, concorda com 
o antecedente do pronome relativo que (os predicados mágicos), por isso deve ficar 
no plural. Veja: “Nem todos discriminam, numa foto, os predicados mágicos que a ela 
se atribuem nesse texto.”

27 – C. Eu falei a você que a FCC se amarra em deslocar o sujeito, portanto coloque 
a frase na ordem direta. Veja como a frase da letra C está invertida: “Não convém aos 
injustiçados reclamar por igualdade de tratamento quando esta pode levá-los a permanecer na 
situação de desigualdade”. Ordem direta (o sujeito sempre vem antes do verbo): “Re-
clamar por igualdade de tratamento... não convém aos injustiçados”. Facilitou a visão, não 
é? Percebe que o sujeito da forma verbal convém é uma oração reduzida de infinitivo 
(Reclamar por igualdade de tratamento)? Quando o sujeito está em forma de oração, 
o verbo sempre fica no singular. Ok? Veja os erros (já corrigidos) das demais: a) A 
utilidade dos dicionários, mormente quando se trata de palavras polissêmicas, manifesta-se 
nas argumentações ideológicas. b) Não se nota, entre os preconceituosos, qualquer disposição 
para discutir o sentido de um juízo e as consequências de sua difusão. d) Como discernimento 
e preconceito são duas acepções de discriminação, há que se esclarecer o sentido pretendido. e) 
Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surge na utilização de 
preconceitos já cristalizados. Percebeu que o sujeito veio depois do verbo em B e em D?

28 – E. “As obras e seu respectivo valor haviam de ser avaliados na medida da importância 
do tema tratado”. Sujeito composto, verbo no plural. Simples assim. Veja os erros (já 
corrigidos) das demais: a) Outra descoberta foi a de que também existiam na figuração de 
um motivo em que estivesse ausente o ser humano alguns valores profundos. Colocando na 
ordem direta: “Outra descoberta foi a de que alguns valores profundos existiam...”. Viu 
como facilita? Faça isso sempre que necessário for. b) Uma gama de estados de espírito 
que não sabemos nomear, apesar de sua grande força, pode ser suscitada pelos artefatos e signos 
que o homem produz. c) É numa concepção de humanidade modificada ao longo do 
tempo que se assentam noções relativas a uma dimensão humana da arte. O verbo assentar 
vem seguido de uma partícula apassivadora (bastante comum na FCC). Note como 
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é fácil descobrir se o se é ou não uma partícula apassivadora. Coloque a voz verbal 
na voz passiva analítica; se for possível, o se é apassivador. Veja (na ordem direta, é 
claro!): “É numa concepção... que noções relativas a uma dimensão humana da arte são 
assentadas.”. Normalmente o sujeito de um verbo com partícula apassivadora vem 
após ele. Atenção! d) Não faz muitos anos que na grande arte só se podiam admitir temas 
heróicos, míticos ou religiosos. O verbo fazer, indicando tempo decorrido é impessoal, 
portanto não varia.

29 – C. Note que o verbo auxiliar concorda com o núcleo do sujeito singular: “E que 
a produção de alimentos precisará crescer 70% até 2050...”. 

30 – D. Quando o adjetivo, com função de adjunto adnominal, vem após dois subs-
tantivos de gêneros diferentes, a concordância de gênero e número (concordância 
nominal) pode se dar com o substantivo mais próximo (concordância atrativa) ou 
com ambos, ficando no masculino plural (concordância gramatical). Portanto, tanto 
faz: Compramos livro e jornal velhos ou Compramos livro e jornal velho.

31 – D. Com sujeito determinado, o particípio de ser + adjetivo/particípio varia nor-
malmente. Deveria ser, portanto: “A partir de hoje, é proibida a adoção de crianças...”.

32 – E. Quando núcleos do sujeito composto são sinônimos, o verbo preferencialmen-
te fica no singular. Já que recrudescimento e exacerbação são sinônimos, o verbo provocar 
fica no singular, assim como, no enunciado, o verbo alcançar ficou no singular, pois 
os núcleos do sujeito são igualmente sinônimos (declínio e decadência). Quando os 
núcleos são antônimos, o verbo fica no plural. Logo, as frases de A a D deveriam 
apresentar verbos no plural.

33 – B. Adjetivo, com função de adjunto adnominal, posposto a substantivos de gêne-
ros diferentes concorda com ambos, no masculino plural, ou com o mais próximo. 
Logo, a construção consultorias e bancos renomadas não procede.

34 – C. Vamos combinar uma velha máxima da concordância verbal: o verbo con-
corda em pessoa e número com seu sujeito. Quem quer “filhos”? As mulheres. Até 
porque só elas podem engravidar...

35 – D. Perceba que o governo é quem “efetua” o controle dos nascimentos prema-
turos. Logo, “O controle dos nascimentos prematuros (é) efetuado pelo governo...”.

36 – E. “Foram os peixinhos do mar”. A palavra peixinhos é o núcleo do sujeito da forma 
verbal foi, por isso ela deve ficar no plural (foram).
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37 – C. Caso clássico do verbo haver significando existir. Esta é para elevar a autoestima!

38 – C. Na alternativa c), o verbo integrar pode ter como referente (aqueles que foram) 
escolhidos, indo assim para o plural – integrarem. Em todas as outras alternativas, existe 
a obrigatoriedade da forma verbal em destaque. Na alternativa a), o sujeito da oração 
é Jogar “games” de computador, sendo seu núcleo jogar, levando o verbo obrigatoria-
mente para o singular. Portanto não há opção de pluralizar o verbo. Na alternativa 
b), quem foi produzido foi “um” dos títulos, não “os títulos”, portanto o verbo deve 
ficar no singular, sem opção de plural. Na alternativa d), em o grupo de controle, que 
é o sujeito, a expressão grupo é núcleo, obrigando o verbo a ficar no singular, até 
porque seu especificador “de controle” também está no singular. Quanto à derradeira 
alternativa e), interagir é o próprio sujeito de é preciso, logo não pode ir para o plural, 
porque, apesar de ser um verbo, funciona como substantivo.

39 – CERTO. Note que antes do particípio do verbo perder (perdida), há uma estrutura 
de indeterminação do sujeito: “... que se vive...”. Logo, o verbo perder, no particípio, 
deveria ficar no masculino singular, que é uma forma neutra para se referir ao su-
jeito indeterminado, a saber: “Mas é assim mesmo que se vive (alguém vive): perdido no 
tempo e no espaço.”. Isto é o que diz a norma culta. No entanto, como esse trecho foi 
retirado de uma obra literária, o autor tem licença poética para usar o particípio se 
referindo a uma personagem, por exemplo.

40 – ERRADO. O ou tem valor de exclusão, pois indica que um dos três atos (puxar, 
afiar, assistir) seria simples. Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 
por este ou exclusivo, o verbo ficará no singular, sempre!

41 – ERRADO. Nascidas se refere tão somente a sepulturas, assim como seguras se 
refere a fortalezas e duro se refere a peso. A afirmação não procede. 

42 – ERRADO. O único erro desta afirmação é dizer que século faz parte do sujeito 
composto, quando na verdade se trata do núcleo do adjunto adverbial de tempo no 
século XV.

43 – ERRADO. O sujeito explícito existe, sim (!), e está em forma de oração: “que a 
CE vem desenvolvendo novas formas políticas” (oração subordinada substantiva subjetiva) 
= isso [é verdade]. Não deixe o CESPE lhe dar uma pernada, hein! 

44 – Retire a intercalação (como o automobilístico) e verá que a afirmação da banca pro-
cede: “... decorreu da diminuição de estoques em alguns setores (...) pressionados...”. Bingo!
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45 – C. “... nos países emergentes, que, no entanto, já representam mais de 50%...”. 
O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Simples assim!

46 – A. Desenvolva a oração reduzida de particípio deflacionados para visualizar melhor: 
“... e em valores reais, que foram deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo...”. 
Portanto, a afirmação procede. b) Elevaram-se concorda com o sujeito composto ini-
ciado por as receitas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. c) A forma verbal proporcionou 
concorda com desempenho. d) O singular em fez aumentar é devido ao núcleo do sujeito 
crescimento. e) A forma verbal foram concorda com ganhos.

47 – INCORRETA. A afirmação está equivocada porque o verbo haver (= existir) é 
impessoal. Nunca varia.

48 – A. Ignore todas as intercalações entre o sujeito e o verbo, e você verá que a 
afirmação da opção A procede: “... uma sociedade igualitária, com amplo respeito pela 
vida humana, excelentes índices de educação, burocracia inteligente e serviços públicos voltados 
(de fato) para melhorar a vida do cidadão, soa...”. b) Podem varia com sociedades. c) O 
sujeito de referem-se é composto (A igualdade e a dignidade humana), logo o plural é 
a concordância correta. d) O verbo principal de uma locução verbal nunca varia; a 
afirmação da banca é absurda. e) O verbo levar concorda com o sujeito composto a 
igualdade, o respeito e a dignidade, por isso fica no plural.

49 – E. Na estrutura “Cada um dos folheteiros”, o verbo concorda com um obrigatoria-
mente, por isso não pode ficar no plural. a) O verbo concorda com o antecedente 
do relativo, folheteiros. b) O verbo concorda com o especificador do sujeito de valor 
partitivo, folheteiros. c) O verbo concorda com o sujeito composto, “O folheteiro e sua fa-
mília”. d) O verbo concorda com o especificador do sujeito de valor coletivo, folheteiros.

50 – E. A construção ser + adjetivo (Era necessário) fica no masculino singular, pois o 
sujeito é oracional (tomar medidas...). O verbo garantir fica no plural, pois concorda 
com o antecedente do pronome relativo, a saber: medidas.

51 – B. O verbo fazer é impessoal quando indica tempo decorrido. Como faz parte 
de uma locução verbal, o verbo auxiliar fica obrigatoriamente no singular, pois é 
transmitida a impessoalidade do fazer a ele (deve fazer). O verbo haver (= existir) é 
impessoal também. O verbo apaixonar-se varia concordando com o antecedente do 
pronome relativo: pessoas. 
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Capítulo 29

Gabarito

1 – A. Olhe sempre para o verbo ou para o nome dentro da oração adjetiva. Se um 
deles exigir uma preposição, esta ficará antes do pronome relativo. O verbo referir-se 
exige a preposição a, por isso a que. O verbo ocupar-se exige a preposição de, por isso 
de que. Simples assim.

2 – D. O substantivo oportunidade rege a preposição de ou para, logo a letra D está 
perfeita. a) Só “papel na”. b) Só como, por ser palavra explicativa introduzindo aposto 
explicativo. c) O verbo chamar não exige a preposição a, logo o a é só um artigo. e) 
idem à opção A.

3 – D. O adjetivo inferior exige a preposição a + a (= aquela) = à. Faltou isso. A forma 
participial atribuída exige a preposição a + a Argentina = à Argentina. Faltou isso tam-
bém no texto. A ESAF curte trabalhar regência com crase, mais de 90% das vezes.

4 – CORRETA. A maneira como o verbo autorizar mantém relação com seus com-
plementos é igual, pois em ambos os casos o verbo é VTDI (quem autoriza, autoriza 
alguém a algo). 

5 – A afirmação de que a presença de preposição em ao desemprego justifica-se pela 
regência de combate está perfeita, pois este substantivo de fato rege um complemento 
preposicionado por a.

6 – Ambas estão ERRADAS. Na primeira, há um desvio de regência do verbo recorrer, 
pois ele rege a preposição a. Portanto, deveria ser: “... e a eles recorriam os colegas...”. 
Na segunda, o verbo impor é VTDI, exige um objeto direto e um indireto. O objeto 
indireto na frase em questão é o pronome reflexivo se, e o objeto direto é o desafio de 
falar. A análise é esta, portanto: quem impõe, impõe alguma coisa (o desafio de falar 
outro idioma fluentemente) a alguém (se). 

7 – CERTO. Sim! A preposição deve vir explícita antes de oração subordinada adjetiva 
quando um verbo ou um nome depois do pronome relativo a exigir. Exemplo: O jornal 
que eu gosto é o Nacional. (errado)/O jornal de que eu gosto é o Nacional. (certo). Safo?

8 – ERRADO. Nem precisaríamos de contexto para resolver esta questão se soubés-
semos que resultar de indica causa e resultar em indica consequência, ou seja, “A mais 
doce embriaguez é a que resulta da mistura dos vinhos.” (causa) e “Aquela discussão resultou 
numa briga feia.” (consequência).
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9 – ERRADO. Questão perigosa! Todos os termos preposicionados são complemen-
tos do substantivo cultura, menos de bens materiais, que é complemento de acréscimo.

10 – ERRADO. A forma verbal remete-se (VTI) exige a preposição a, logo ela não pode 
ser retirada antes dos objetos indiretos.

11 – C. Toda vez que cair uma questão como esta, ou seja, regência com pronome 
relativo, fique ligado no verbo ou no nome que vem após o pronome relativo. Digo 
isso porque eles é que vão ditar a regência e, consequentemente, o uso da preposição 
antes do pronome relativo. Vou grifar o verbo ou o nome e sua preposição antes do 
pronome relativo, ok? Lembre-se de que a banca quer a regência INCORRETA. a) 
O processo de globalização e a mundialização dos quais as organizações têm sido vítimas. b) 
O processo de globalização e a mundialização sobre os quais as organizações têm tido alguma 
influência. c) O processo de globalização e a mundialização com cujos parâmetros as organiza-
ções procuram imitar. COM cujos parâmetros? De onde vem este COM? Algum verbo 
ou nome exige tal preposição? Claro que não! Quem procura imitar, procura imitar 
alguém ou algo. Eis o erro! d) O processo de globalização e a mundialização para os quais 
as organizações têm voltado sua atenção. e) O processo de globalização e a mundialização por 
cujos princípios as organizações procuram guiar-se.

12 – C. Questão megapolêmica, em que se marca a “melhor resposta”! Na letra A, o 
verbo assistir (= ajudar) pode ser VTD ou VTI (com preposição a). Na letra B, há um 
(1) gramático (só conheço ele!) que admite o uso de implicar (no sentido de resultar, 
acarretar) com a preposição em: Celso P. Luft. Os demais dizem que, nesta acepção, 
implicar é VTD. Polêmicas! Na letra C, ninguém tem dúvidas de que importunar é VTD 
(quem importuna, importuna alguém e não a alguém). Na letra D, ninguém tem 
dúvidas da dupla regência de influir (em ou sobre). Na letra E, há bons gramáticos, 
como o próprio Luft, que aceitam a regência do verbo visar com a preposição a (VTI) 
ou sem a preposição (VTD). Fazer tal coisa com o candidato é privilégio da Fundação 
Dom Cintra? Claro que não! Todas as bancas fazem isso: ESAF, FCC, CESPE, FGV 
etc., etc., etc. Fique esperto!

13 – E. O verbo que não exige complemento é chamado de intransitivo. No enuncia-
do, o verbo custar (exprimindo preço/valor) é sempre intransitivo, acompanhado de 
adjunto adverbial de preço (R$ 35). Pois bem... o verbo caçar, na letra E, não exige 
complemento algum, portanto ambos os verbos são intransitivos. Os demais verbos 
exigem complementos (que eu sublinhei). Na letra D, o verbo ser é de ligação. 
Veja: a) “...de quem procura a reserva para comprar artesanato,”. b) “para levar um casal 
de amigos”. c) “Scavello considera positiva a implantação do sistema na aldeia:”. d) “– Não 
somos assalariados,”. 
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14 – D. Vejamos uma por uma: I – O verbo aspirar (=almejar) exige a preposição a. 
II – O verbo assistir (=ver) exige a preposição a. III – O verbo implicar (=acarretar) não 
exige preposição alguma, segundo 99% dos gramáticos. IV – O verbo chegar exige 
a preposição a, mas diante da palavra casa só haverá crase se ela vier especificada, o 
que não é o caso.

15 – C. a) O provedor cujo plano comprei demonstra eficiência. Esta questão é sobre o uso do 
cujo! Ele nunca é substituído pelo pronome relativo que. O cujo fica entre dois nomes 
estabelecendo uma relação de posse entre eles. b) As pessoas as quais compareceram 
desconheciam informática. O verbo comparecer não exige a preposição de. c) O desejo 
de que a Internet ficasse mais rápida se realizou. Segundo o padrão CESGRANRIO, seria 
um erro omitir essa preposição exigida pelo substantivo desejo antes da conjunção 
integrante. Portanto, está certa. d) O menino, cujo pai trabalha em informática, virá 
ajudar-nos. O artigo nunca vem acompanhando o pronome relativo cujo. e) A matéria 
em que me dei mal foi programação. Quem se dá mal se dá mal em alguma coisa.

16 – D. a) Segundo a vasta maioria dos gramáticos, não podemos ter um comple-
mento só para verbos de regências diferentes, logo deveria ser: “Entrei no escritório 
e saí dele hoje correndo.”. b) O certo seria “O relatório de que (ou sobre o qual) te falei está 
em cima da mesa.”, pois quem fala, fala de/sobre alguma coisa. c) Quem dá, dá algo 
a alguém, logo “Esse é o colega a que (ou a quem ou ao qual) dei meu endereço novo.”. d) 
Ele aprendeu a usar a máquina por alguma coisa (pelo manual), logo está certo o 
uso da preposição por antes do pronome relativo que. Poderíamos reescrever assim: 
“O manual pelo qual aprendeu a usar a máquina é ruim.”. e) O certo seria “A ilha para 
onde (ou para a qual) eu mudei minha residência oficial é grande.”.

17 – E. O verbo ir exige a preposição a. Além disso, o verbo assistir (=ver) exige a 
preposição a. Logo: “Fomos Ao cinema ontem assistir ao filme.”. Bem fácil esta!

18 – C. O verbo recordar não exige complemento preposicionado, logo é um VTD. O 
verbo lembrar também é VTD, logo não pode exigir complemento preposicionado. 
Reescrevendo... “Gostava de recordar os fatos de sua infância./Gostava de lembrar os fatos de 
sua infância.”. Vale dizer que o verbo pronominal lembrar-se é VTI e exige a preposição 
de. Veja: “Gostava de se lembrar dos fatos de sua infância.”. Aí, sim, estaria certo! Beleza?

19 – ERRADO. O verbo chamar no sentido de “classificar”, “cognominar” é um verbo 
transobjetivo, ou seja, exige um objeto direto seguido de um predicativo do objeto. 
Substituindo o pronome relativo que por seu antecedente, teremos a seguinte rees-
critura: “Ele chama a ética (OD) de metafísica dos costumes (POD).”. Quanto à preposição 
de, saiba que ela é facultativa sempre antes do predicativo do objeto do verbo chamar. 
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Sendo assim, o trecho em itálico não é complemento verbal nem a preposição deve 
ser colocada obrigatoriamente.

20 – ERRADO. O nome indicação exige a preposição de. Mera questão de regência. 
Logo, lê-se o trecho assim: “A indicação inicial é (a = aquela) de que, sim, a rede está alte-
rando...”. Segundo a maioria dos gramáticos, a oração com função de complemento 
nominal é iniciada por preposição obrigatória (outros gramáticos dizem que ela 
pode ficar implícita).

21 – ERRADO. Os dois primeiros nomes – decorrência (de) e condizente (com) –, de 
fato, exigem complementos preposicionados, mas irreprimível não exige complemento 
preposicionado algum. Em a voz irreprimível dos fantasmas, a preposição de estabelece 
uma relação nocional de posse entre voz e fantasmas.

22 – E. Questão de regência nominal purinha! Em A: “Alguns acreditam que com o advento 
da chamada globalização o mundo foi reduzido a/em uma pequena aldeia”. Em B: “É notável 
a submissão de certos animais para com/ao dono.”. Em C: “Não se pode afirmar que não haja 
legitimação para as regras morais na sociedade contemporânea.”. Em D: “Parece razoável 
propor que em todas as áreas do conhecimento há certa dicotomia em/entre teoria e prática.”. 
Em E: “Alguns críticos acreditam que a sensibilidade é inerente em/aos grandes artistas.”.

23 – D. a) “Os argumentos em que devemos nos agarrar devem se pautar nos limites da 
racionalidade e da justiça.” Quem deve se agarrar, deve se agarrar em algo/alguém. 
Quanto ao uso do pronome oblíquo átono em próclise ao verbo principal da locução 
verbal (... em que devemos nos agarrar), Cegalla e Azeredo dizem ser formas corretas, 
mesmo com palavra atrativa antes da locução; os demais dizem que não! Portanto, 
faço questão de reescrever de duas maneiras diferentes para atender às exigências da 
maioria dos gramáticos: “... em que nos devemos agarrar” ou “... em que devemos agarrar-
-nos”. Essas duas formas de colocação pronominal são consenso entre os gramáticos. 
b) “Os casos históricos a que Voltaire recorre em seu texto ajudam-no a demonstrar que a pena 
de morte é ineficaz.” Quem recorre, recorre a algo/alguém. Este último que é uma 
conjunção integrante, pois conecta a oração anterior à posterior sem substituir/
retomar nenhum termo anterior como faz o pronome relativo. A preposição antes 
da conjunção integrante estava errada porque “quem demonstra, demonstra algo”. 
c) “A pena de talião é um recurso cuja eficácia muitos defendem, ninguém se abale de tentar 
demonstrá-la.” Quem defende, defende algo. O uso da preposição antes do cujo é um 
equívoco. O verbo abalar-se (= fugir) exige a preposição de. d) “Os castigos a que se 
submetem os criminosos devem corresponder à gravidade de que se reveste o crime.” Quem se 
submete, se submete a. Certo. Quem se reveste, se reveste de. Certo. Impecável! e) 
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“As ideias liberais, a cuja propagação Voltaire se lançou, estimulam legisladores em quem não 
falte o senso de justiça.” Quem se lança, se lança A algo/alguém. 

24 – E. No enunciado, o verbo é VTDI. Veja: “... cederam passo (objeto direto) a uma 
posição passiva (objeto indireto)...”. O mesmo ocorre com o verbo pautar na letra E: “... 
deverá pautar sua ação (objeto direto) em código de conduta (objeto indireto)...”

25 – B. Veja logo a letra B: “... um vício de que muita gente da imprensa não consegue se 
esquivar”. A pergunta que você vai fazer é: “Muita gente da imprensa não consegue 
se esquivar de quê?” Do vício, certo? Afinal, quem se esquiva, se esquiva de algo/al-
guém. Em outras palavras, veja se após o pronome relativo há um verbo ou um nome 
exigindo uma preposição. Se houver (Brasil!), a preposição ficará antes do pronome 
relativo! Ok? a) “O Príncipe é um símbolo reincidente, de cujo nome pessoal talvez nem mesmo 
a Branca de Neve tenha conhecimento.” Quem tem conhecimento, tem conhecimento 
de algo. c) “A trama da qual o personagem anônimo participa jamais seria a mesma sem 
o seu concurso.” Quem participa, participa de algo. O pronome relativo a qual está 
retomando a trama, expressão feminina, logo está bem usado. d) “Em dois segundos o 
lenhador tomou uma decisão da qual decorreria toda a trama já conhecida de Branca de Neve”. 
Toda a trama decorreria de algo. e): “Os figurantes anônimos muitas vezes são responsáveis 
por uma ação de que irão depender todas as demais.” Todas as demais irão depender de...

26 – A. Na letra A, veja que o cujo está bem usado, respeitando todos os critérios de 
uso. Sobre a preposição, ela vem antes do pronome relativo porque o verbo acreditar 
a exige: “Não deu certo o tal do método prático em cuja eficiência Paulo Honório chegou a 
acreditar.”. Vejamos os demais erros: b) “Para o jornalista, a criação da língua literária 
requer uma técnica sofisticada de que nenhum escritor pode abdicar.” Quem abdica, abdica 
algo ou de algo. c) “Quando Paulo Honório leu os dois capítulos datilografados, sentiu neles 
um artificialismo verbal que jamais toleraria.” Quem tolera, tolera algo/alguém. d) “Se 
literatura fosse um arranjo de palavras difíceis, os dicionaristas fariam poemas cujo brilho 
ninguém superaria.” Quem supera, supera algo/alguém. e) “A linguagem a que Paulo 
Honório de fato aspirava era simples, direta, e não uma coleção de figuras retóricas.” Quem 
aspira, aspira a algo (no sentido de almejar).

27 – C. Observe com calma: “As hipóteses aventadas, em que se baseiam os especialistas, 
devem ainda ser comprovadas por exames acurados.”. Quem se baseia, se baseia em alguma 
coisa. Aí está. Faça este teste nas outras alternativas e constatará que não se exige a 
preposição em. a) com que. b) que d) A que. e) de que.

28 – E. Vejamos as alternativas já corrigidas: a) “A obsolescência e o anacronismo, atributos 
a/para/para com/de/por os quais os americanos manifestam todo seu desprezo, passaram a se 
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enfeixar com a expressão dez de setembro.” Os americanos manifestam todo seu desprezo a/
para/para com/de/por estes atributos: obsolescência e anacronismo. O uso do prono-
me relativo os quais está correto, pois ele retoma atributos (masculino plural). b) “O 
estado de psicose, no qual imergiram tantos americanos, levou à adoção de medidas de segurança 
cuja radicalidade muitos recriminam.” Quem imerge, imerge em algum lugar... Quem 
recrimina, recrimina algo/alguém. O uso dos pronomes relativos está correto, pois o 
qual retoma estado de psicose, expressão masculina singular; quanto ao cujo, estabelece 
a relação de posse entre dois nomes adequadamente. c) “A sensação de que o 11/9 foi 
um prólogo de algo o qual ninguém se arrisca a pronunciar é um indício do pasmo por/do qual 
foram tomados tantos americanos.” Quem se arrisca a pronunciar, se arrisca a pronunciar 
algo. Quem é tomado, é tomado de/por alguma coisa. Quanto ao uso de o qual reto-
mando algo e pasmo, não há nada a dizer, pois está corretíssimo. d) “Não é à descrença, 
sentimento por que nos sentimos invadidos depois de uma tragédia, é à esperança que queremos 
nos apegar.” Quem se sente invadido, se sente invadido por algo. Quem quer se apegar, 
quer se apegar A algo/alguém. Sobre o uso do pronome relativo que, você já sabe que 
ele retoma qualquer palavra. e) “Fatos como os de 11/9, com que ninguém espera se deparar, 
são também lições terríveis, de cujo significado não se deve esquecer.” Quem espera se deparar, 
espera se deparar com algo/alguém. Quem não se deve esquecer, não se deve esquecer 
de algo/alguém. Os pronomes relativos que e cujo estão dentro do padrão culto.

29 – CERTO. O verbo consistir exige a preposição em. Tanto na reelaboração quanto em 
novas formas são complementos indiretos (objetos indiretos) do verbo. Simples assim.

30 – A afirmação está CORRETA. Veja: “... deve ser tomada em relação ao modelo ... e (em 
relação) ao destino...”.

31 – CERTO. Esta afirmação da banca procede, pois o adjetivo somado exige preposi-
ção a + os, que, por ser um demonstrativo, equivale a “aqueles”, logo o elemento aos 
poderia ser corretamente substituído por àqueles (... somado a + aqueles = àqueles... ).

32 – A frase está CORRETA. O verbo escapar, no sentido de “fugir”, é transitivo in-
direto exige um complemento preposicionado. Foge-se a/de algo. O verbo escapar 
tem a mesma regência. Portanto, podemos reescrever o trecho “... pois a verdadeira 
natureza do negócio lhe escapara” assim: “pois a verdadeira natureza do negócio 
escapara a ele (ou dele)”.

33 – B. Talvez você tenha pensado que deveria haver a preposição com entre fazer e 
que (fazer com que), certo? Só que essa preposição é facultativa antes de conjunção 
integrante. Portanto, pode-se dizer: “... fazer com que...” ou “... fazer que...”. Veja 
os desvios das demais (corrigidas): a) Em seu fingimento, só restou (este verbo não exige 
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a preposição “de”) que dissesse ao ex-sócio que sentia saudades dele. c) Em atenção a (o nome 
atenção exige a preposição “a”) seu talento indiscutível, pouparam-no das devidas multas 
(quem poupa, poupa alguém de alguma coisa). d) Passou os documentos a/para (passa-se 
algo para/a alguém) a mão do técnico e não os perdeu de vista até ao final da reunião. e) 
Inconformado com (o adjetivo inconformado exige a preposição “com”) que eles propalavam 
injúrias a seu respeito, decidiu denunciá-los.

34 – E. a) Só mesmo ele, com sua ousadia, podia ter-se arrogado a certos direitos. (o verbo é 
VTDI e exige a preposição a). b) Percebeu que o que fizera era uma exorbitância de suas 
funções. (o substantivo exige a preposição em ou de, principalmente). c) No dia seguinte 
à postagem da carta, ela já a recebia em casa. (o adjetivo seguinte exige a preposição a). 
d) Sua função o incompatibilizou com muitos colegas. (o verbo é VTDI: incompatibiliza-se 
algo/alguém com algo/alguém). e) Depois de anos, resignou-se definitivamente àquele 
modo de vida precário. (o verbo exige a preposição a + aquele = àquele).

35 – B. Segundo a CESGRANRIO, a preposição não é facultativa antes de comple-
mento em forma de oração. Ou seja, se o verbo ou o nome exigir preposição, esta 
ficará ex-plí-ci-ta antes do complemento oracional. A letra A está errada porque 
deveria ser: “A certeza de que a sorte chegará para mim é grande.”. Preposição explícita! 
Percebeu? Por isso o gabarito é “Preciso de que me arranjem um emprego.”. Veja as demais 
(já corrigidas): c) Convidei a (artigo) Maria para vir ao escritório. d) A necessidade de que 
ele viesse me ajudar me fez chamá-lo. e) Às dez horas em ponto, estarei em sua casa.

36 – A. Já tratamos do caso dos verbos esquecer/lembrar aqui, lembra-se disso? Como o 
verbo da alternativa a) é pronominal, exige a preposição de, corretamente empregada 
junto ao pronome demonstrativo. Corrigindo as demais: b) Os professores avisaram os 
alunos da prova. c) Deve-se obedecer ao português padrão. d) Assistimos a uma aula brilhante. 
e) Todos aspiram ao término do curso.

37 – E. “... e o (= aquilo) de que necessita”. Quem necessita, necessita daquilo. “...o dinheiro 
com que pagar”. Quem paga, paga com dinheiro.

38 – Há erro em (4). Quem direciona, direciona alguém/algo (OD) para alguma 
coisa (OI). Logo, o certo é “direcioná-los para...”. A (5) está certa, pois o adjetivo 
conscientes exige a preposição de.

39 – B. O verbo interessar exige a preposição a, logo interessava a ele está adequado 
à norma culta. Sobre manifestar-se, este verbo pronominal normalmente tem como 
complemento termos iniciados por sobre, quanto a, acerca de, a favor de, contra. 
Logo, igualmente correta está a regência. Vejamos os desvios das demais: a) “... e até 



A Gramática para Concursos Públicos I  Fernando Pestana ELSEVIER

142

Sér ie  P rovas  e  Concursos

de irresponsável”. c) “... de que todos tinham orgulho”. d) “Sua obra é daquelas de que se pode 
dizer tudo...” e) “Aquele professor é a verdadeira razão pela qual (por que) muitos estudantes 
decidiram dedicar-se à pesquisa, o que o (exerce função de sujeito de ser (VL), logo não 
pode ser ‘lhe’) faz ser constantemente mencionado como exemplo a ser seguido.”.

40 – E. Segundo Bechara, no capítulo de adjunto adverbial, o verbo falar (de) é 
intransitivo na acepção do enunciado e de discos é seu adjunto adverbial de assunto 
(ou matéria tratada). Portanto, não haveria resposta, uma vez que temos em a) VTI, 
b) VTI, c) VTI, d) VTI e só em e) VI. Ou seja, todas as opções, exceto a E, seriam o 
gabarito. Não obstante, segundo Francisco Fernandes e Celso P. Luft, em seus dicio-
nários de regência, falar é VTI, logo, na visão deles, só restaria a letra E, gabarito da 
banca. Valia fazer um recurso, mas...

 41 – A. Tanto o verbo comprovar quanto o verbo alegar não exigem preposição, logo a 
opção a) deve ser assim reescrita: Comprovou que e alegou que os documentos eram originais. 
Nas demais opções, segue-se a regra aceita por alguns gramáticos, como Cegalla e Be-
chara, a saber: pode-se dar o mesmo complemento a termos de regências diferentes. b) 
Segurou o menino com (a mão esquerda) e pela mão esquerda. c) Por conta de (saldar dívidas) 
e para saldar as dívidas, penhorou seu único imóvel. d) Necessitava de (documentos que haviam 
ficado retidos indevidamente) e exigia os documentos que haviam ficado retidos indevidamente. 
e) Os estados se unificaram em (uma sólida confederação) e por uma sólida confederação.

42 – D. Dentre os sentidos de assistir, pode ele significar “caber, dizer respeito a”: É 
forçoso reconhecer que razão cabe ao magistrado.

43 – A. I – O verbo preferir tem regência fixa: prefere-se isso A aquilo. II – “... a cujo 
acesso...”. III – O substantivo parte exige a preposição de, que fica antes do pronome 
relativo. IV – Quem autoriza, autoriza alguma coisa, logo este verbo não exige pre-
posição alguma. V – O verbo dispor exige a preposição de, que fica obrigatoriamente 
antes do pronome relativo.

44 – B. a) “... nada melhor que (ou do que)...” (a estrutura é de comparação de superio-
ridade). b) O verbo dignar-se exige a preposição de. Perfeito! c) O verbo ocasionar não 
exige preposição alguma (“... ocasionou um fim trágico.”). d) “foram atendidas no Hospital...”. 
e) O verbo acreditar, tendo como complemento uma oração não exige preposição, 
pois é um VTD, logo “Acredito, sinceramente, que o melhor a fazer é afastá-lo da comissão.”.

45 – D. Como o verbo entender é transitivo direto, não exige complemento prepo-
sicionado. Simples.
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Capítulo 30

Gabarito

1 – A. O topônimo Brasília não vem antecedido de artigo, mas, por estar especificado 
por dos meus sonhos passa a vir. Sendo assim, a preposição exigida pelo verbo ir se funde 
com o artigo, formando a crase: Vou a + a Brasília dos meus sonhos = Vou à Brasília dos 
meus sonhos. b) Se fosse “da segunda à sexta”, por causa da correlação, a crase seria 
obrigatória. c) O verbo viajar não exige a preposição a, logo não pode haver crase. d) 
Cavalo não dita moda. Logo, dizer “bife à cavalo” é o mesmo que dizer que o cavalo 
come bife de uma determinada maneira a ponto de lançar moda. Loucura total! e) 
Não há crase diante de verbo.

2 – D. Antes de mais nada, curiosa foi a ousadia da banca em expor a expressão à 
distância (não especificada, mas craseada). Vamos lá! O erro da D se dá porque 
não há crase entre palavras repetidas. a) Locução prepositiva de núcleo feminino é 
sempre craseada. b) Locução conjuntiva de núcleo feminino é sempre craseada. c) 
Locução adjetiva de núcleo feminino é sempre craseada; quando indica instrumento 
ou meio, há polêmica! e) Locução prepositiva de núcleo feminino é sempre craseada.

3 – D. Além de o sentido mudar, mudou a classificação sintática. “Saiu à francesa” 
(sentido: saiu sem ser notado; função sintática: adjunto adverbial de modo). “Saiu a 
francesa” (sentido: a francesa saiu; função sintática: sujeito).

4 – D. (1) Não há crase diante de pronome indefinido, ainda mais no masculino. (2) 
Não há crase depois de outra preposição, exceto “até” (caso facultativo); o a é só um 
artigo. (3) idem ao anterior. (4) O nome atenção exige a preposição a + as questões = 
às questões. (5) Idem ao (2).

5 – C. (1) Não há crase diante de palavra masculina. (2) O adjetivo ligada exige a 
preposição a + as políticas = às políticas. (3) Não há crase depois de outra preposição, 
exceto “até” (caso facultativo); o a é só um artigo. (4) A expressão com vistas a termi-
na em preposição a + a implementação = à implementação. (5) O substantivo ameaças 
exige a preposição a + a estabilidade = à estabilidade.

6 – A afirmação está equivocada, pois é o substantivo rumo que exige a preposição a 
+ a modernização = à modernização.

7 – E. O verbo aproveitar não exige preposição alguma, pois é um VTD (quem 
aproveita, aproveita alguma coisa). Logo o trecho deve ser: “...condições de aproveitar 
as oportunidades...”.
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8 – A afirmação, autoexplicativa por sinal, procede. No entanto, saiba que a maioria 
dos gramáticos veem o a antes da preposição de como um pronome demonstrativo. 
A ESAF, entretanto, se baseia muito no Bechara e no Luft para a formulação de suas 
questões; na visão desses caras, o a antes de de é um artigo seguido de substantivo 
implícito.

9 – CORRETA. O a antes de fatores e garantias é só uma preposição, pois tais subs-
tantivos pluralizados estão em sentido genérico.

10 – E. Não há crase antes de verbo.

11 – A afirmação está equivocada, pois não há crase antes de verbo, em hipótese 
alguma!

12 – A afirmação está perfeita. É autoexplicativa.

13 – E. Nas duas primeiras lacunas, não há crase, pois o verbo regendo não exige 
preposição, logo só cabem artigos. Na terceira e na quarta lacuna, não há crase antes 
de verbo. Na última lacuna, o substantivo rumo exige a preposição a + a maturidade 
= à maturidade.

14 – INCORRETA. Não há crase antes de palavra pluralizada em sentido genérico.

15 – ERRADO. Não há crase diante de pronome demonstrativo, exceto aquele(a/s), 
aquilo. 

16 – CERTO. A afirmação da banca procede, pois o adjetivo somado exige preposi-
ção a + os, que equivale a “aqueles”. Logo, o elemento aos poderia ser corretamente 
substituído por “àqueles” (... somado a + aqueles = àqueles... ).

17 – B. É a atividade de construção de que o artista dispõe, o seu poder de imprimir a um 
trabalho (não há crase diante de artigo indefinido) sentimentos e sensações, e a qualidade 
de pensamento que conferem humanidade à arte (crase clássica; confere-se humanidade a 
+ a arte); e essa humanidade pode ser realizada com uma série ilimitada de temas ou elementos 
formais. Tudo isso já foi repetido à exaustão (caso obrigatório de crase: locução adverbial 
de núcleo feminino). 

18 – A. O verbo ascendeu exige a preposição a + a classe média = à classe média. Antes 
de verbo (a consumir) e antes de artigo indefinido (a um ritmo acelerado), não há crase.

19 – A. O verbo aludir exige a preposição a + a felicidade = à felicidade. 
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20 – A. Tanto no enunciado como nesta opção, o substantivo ameaça rege um comple-
mento iniciado pela preposição a + a integridade = à integridade. Simples assim. b) O 
verbo ameaçar é VTD, não exige preposição a. Não confunda verbo com substantivo. 
c) Não há crase diante de palavra masculina. d) Idem ao anterior. e) Idem ao B. 

21 – D. Não há crase antes do pronome relativo que, a não ser que antes dele haja 
um pronome demonstrativo a (= aquela), o que não é o caso. Quem faz justiça, faz 
justiça a + a complexidade = à complexidade. Na última lacuna, não há crase diante 
de palavra masculina. Basicão!

22 – D. Tanto no enunciado como nesta opção, o verbo chegar exige a preposição a 
+ a (inevitável) conclusão = à (inevitável) conclusão. O fato de haver um termo antes do 
substantivo feminino não significará que não haverá crase. 

23 – A. Não há crase diante de artigo indefinido. Quem dá lugar, dá lugar a + a es-
calada = à escalada. Não há crase antes do pronome relativo que, a não ser que antes 
dele haja um pronome demonstrativo a (= aquela), o que não é o caso.

24 – Questão maldosa! A afirmação está equivocada, pois o padrão culto escrito 
abonaria, sim, o emprego de ao: No entanto, a elaboração anterior ao Grupo... 

25 – INCORRETA. Só é opcional ou facultativa a crase antes de pronome possessivo 
adjetivo feminino, ou seja, em ou são ligadas à (a) sua comunidade. Veja isso em Casos 
Facultativos.

26 – B. a) Não há crase diante de verbo. b) Há crase diante de palavra feminina em 
sentido específico. c) Não há crase diante da maioria dos pronomes indefinidos 
(exceto outra(s), várias, demais...). d) Idem ao C. e) Não há crase diante de pronome 
demonstrativo, exceto aquele(a/s), aquilo.

27 – CERTO. Se há preposição (a) + artigo (os), o feminino disso seria preposição (a) + 
artigo (a), o que resultaria na crase. Logo, a substituição de aos contornos constitucionais 
por à legislação constitucional está perfeita.

28 – C. Não ocorre crase diante de palavras pluralizadas (com sentido genérico ou 
indefinido). Para haver crase, é preciso a (preposição) + a (artigo). Só haveria crase 
em C se houvesse artigo “as” antes de palavras: Ele sempre fazia alusão às (a + as) pala-
vras de seu poeta favorito.

29 – E. A regência verbal em atender exige a preposição a que, junto do artigo femi-
nino as (necessidades), forma a crase (às necessidades). a) Os empregados mostraram-se 
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resistentes (a ou às) mudanças na empresa. Não há crase diante de palavra pluralizada 
em sentido genérico. b) Muitos gostariam de ter um tempo maior a fim de se qualificar. 
Não há crase diante de palavra masculina. c) O mercado oferece menos chances a quem 
está afastado. Não há crase diante desse pronome indefinido. d) O bom profissional 
está atento a todas as transformações do mercado. Não há crase diante desse pronome 
indefinido, ainda mais pluralizado.

30 – D. Acento exigido pela regência verbal (... se deveu a + a preocupação = à preocu-
pação). a) Não há crase diante de artigo indefinido. b) Não há crase diante desse 
pronome indefinido. c) Não há crase diante de verbo. e) Os estudos dos efeitos dos jogos 
eletrônicos sobre os idosos vêm sendo realizados há vários anos (indica tempo decorrido).

31 – CERTO. Autoexplicativa: “... adequar os serviços a + as populações = às populações...”.

32 – CERTO. Bizu de crase: se for possível substituir à por ao, há 99% de chance de a 
crase estar certa. Vejamos: “a (preposição) + o (artigo) = ao gênero humano”/a (preposição) 
+ a (artigo) = à espécie humana.

33 – ERRADO. A expressão às voltas com é uma locução prepositiva de núcleo femi-
nino. Caso obrigatório de crase.

34 – ERRADO. Em não se impõem as mesmas renúncias, a análise sintática é esta: não 
se (OI) impõem (VTDI) as mesmas renúncias (OD). Logo, não há a mínima chance de 
haver crase aqui.

35 – INCORRETA. Obviamente altera! Um pouquinho de análise sintática não faz 
mal a ninguém para acertar esta questão: “A tradição se tornou um arquivo atemporal, ao 
qual a produção poética recorre para continuar...”. Note que a produção poética é o sujeito 
do verbo recorrer. Sujeito não pode vir preposicionado, logo não pode ser craseado!

36 – B. Veja que o a antes da preposição de (enunciado) é um pronome demonstrativo, 
equivalendo a “aquela”. Como o adjetivo semelhante exige a preposição a, ocorre a 
fusão, a crase: “... uma média semelhante àquela de um casal de classe média...”. O mesmo 
se dá em “Esta cena corresponde à (= àquela) que presenciei ontem.”.

37 – C. I – Não há crase diante de pronome pessoal. II – “... chegou à conclusão (de) 
que...”. Inferimos que, na VUNESP, é preciso haver preposição explícita antes de 
oração objetiva indireta e antes de completiva nominal. III – Não há desvio algum 
de regência verbal, de fato.
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38 – A. Questão maldosa. Parece que o primeiro a é só um artigo, pois parece que 
angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo tem função de sujeito. Mas... 
basta olharmos com mais calma para ver que não é bem assim, não. Veja o trecho na 
ordem direta: “A curiosidade humana soma-se a + a = à angústia de imaginar que o homem 
pode estar só no universo...”. O resto é mole! Não há crase diante de tudo — palavra 
masculina não rola! E, na última lacuna, o verbo dar (VTDI) exige a preposição a + 
as teses = às teses. Bingo!

39 – E. Na locução prepositiva até a, a crase é facultativa. Gostaria de realçar a letra 
D. Há uma polêmica muito grande entre os gramáticos sobre colocar crase na ex-
pressão à vista, por não haver a forma masculina “ao prazo”. No entanto, a expressão 
à vista já se consolidou e figura em provas de concursos como correta (com crase!). 
O gramático Cegalla é taxativo: à vista e à vista de são acentuadas.

40 – E. O verbo restringir-se exige a preposição a + a presença = à presença. Simples assim.

41 – B. O substantivo chegada exige a preposição a + aquela = àquela. Nível Teletubbie!

42 – D. O verbo aspirar (= almejar) é VTI e exige a preposição a + a notoriedade = à no-
toriedade.

Capítulo 31

Gabarito

1 – C. Na primeira frase, comparam-se fatos. Na segunda e na terceira, a conjunção 
pode ser substituída por “visto que”, “uma vez que”, “já que”, atestando seu valor 
causal. Na quarta, comparam-se fatos. Na quinta, a ideia é de conformidade; pode-se 
substituir a conjunção por “conforme”.

2 – D. Para saber a classificação da oração, é preciso reconhecer o se. Tanto na frase 
do enunciado como na letra D, a oração iniciada por se pode ser substituída por 
isso, o que confirma que o se é uma conjunção integrante: “... não sei isso (= se é esta 
toalha).”/“... gostaria de perguntar isso (=se ainda me considera seu amigo)”. Nas demais 
opções, o se é uma conjunção condicional.

3 – B. Ambos os “ses” são conjunções condicionais, pois introduzem orações de sen-
tido hipotético. Além disso, é possível reescrever os trechos em que aparecem assim: 
“Tem paciência, caso sejam obscuros. Calma, caso te provoquem.”.
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4 – B. Teste do bizu: “O importante é isso (= que todos se convençam de que é preciso lutar)”. 
Logo, o que é uma conjunção integrante. Nas demais opções, o que é um pronome 
relativo.

5 – C. “Espero isso (= que você recupere logo a saúde).”. a) Pronome relativo. b) Conjunção 
coordenativa explicativa. d) Partícula expletiva (realce).

6 – B. O primeiro que retoma meu marido. Para sabermos a função sintática do prono-
me relativo, basta substituirmo-lo pelo antecedente e reescrever a oração adjetiva: “... 
meu marido... não pode de ti ouvir” (Quem não pode ouvir (falar) de ti? Meu marido). 
Portanto o primeiro pronome relativo tem função de sujeito. O segundo que retoma 
amizade. Fazendo o mesmo esquema, temos a seguinte reescritura, em que desenvolvi 
a oração reduzida para facilitar sua visão: “... (ele (o marido)) sabe que eu te dedico 
a amizade...” (Eu te dedico o quê? A amizade). Logo, esse relativo tem função de 
objeto direto de dedicar (VTDI). Questão difícil.

7 – E. Substitua o pronome relativo que por o(a/s) qual(is). Este é um bom bizu para 
saber se o que é um pronome relativo. Outro bizu, você já sabe, substitua a oração 
iniciada pelo que por isso. Se der, conjunção integrante na cabeça. Veja os bizus em 
ação: “Outro aspecto o qual... leis as quais lhes deem... convém recordar isso... levantamento 
do qual resultou...”. Moleza!

8 – A. O primeiro que retoma a agonia do caráter neoliberal; trata-se de um pronome 
relativo. Troque por a qual e confira. O segundo que é uma conjunção subordinativa 
comparativa (veja a estrutura de comparativo de superioridade: “... mais... que...”).

9 – I e II. Em ambas as opções, há erro na classificação. I – O como (= conforme) é uma 
conjunção subordinativa conformativa; indica, pois, conformidade e não comparação. 
II – Na ordem direta: “Imaginar isso (= que há inflação no Brasil) é um erro.”. Assim, o 
que é uma conjunção integrante, não tem valor semântico de nada.

10 – B. Bizus em ação: “À evidência imposta, a qual presume isso (= que a única forma 
aceitável de organização de uma sociedade é a regulação pelo mercado)...”. Simples assim!

11 – C. O vocábulo como na frase do enunciado e na opção c) é uma clara conjunção 
subordinativa comparativa. a) Conjunção subordinativa comparativa. b) Conjunção 
subordinativa causal. d) Advérbio interrogativo de modo (em frase interrogativa 
direta). e) Advérbio interrogativo de modo (em frase interrogativa indireta).

12 – A afirmação está equivocada, pois não se pode dispensar é que da frase, logo 
não se trata de uma expressão expletiva. Na verdade, trata-se de um verbo de ligação 
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+ uma conjunção integrante: “O que é importante notar aqui é isso (= que a oposição entre 
falar e escrever...).”.

13 – E. Substituindo o Se por Caso, a frase fica assim: “Caso não transmitamos uma ética 
robusta a eles, nosso DNA terá curta duração.”. Além disso, note que a oração iniciada por 
Se tem valor hipotético, próprio da condição. a) Conjunção integrante. b) Partícula 
apassivadora. c) Partícula de indeterminação do sujeito. d) Parte integrante do verbo.

14 – Afirmação equivocada. O como é uma preposição acidental que introduz um 
aposto. Já o Como equivale a “visto que”, “já que”, “uma vez que” etc., ou seja, é uma 
conjunção causal.

15 – D. Todos os “quês” do segmento do enunciado são conjunções integrantes. A 
única opção que traz uma conjunção integrante é a d): “o fato é isso (= que não dá 
para evitar a constatação)”. Nas demais opções, o vocábulo que é um pronome relativo.

16 – A. I – Comparam-se aparelhos com o bluetooth. II – “Visto que, já que, dado que, uma 
vez que...”. III – “conforme eu ia dizendo...”. Não dava para errar esta, hein!

17 – A. Nas ocorrências do enunciado e na letra a), o como tem valor conformativo. 
b) Causa. c) Modo. d) Comparação. e) Comparação.

18 – C. A ideia é de condição, hipótese, por isso há equivalência semântica entre se 
e no caso de.

19 – Ambas as afirmações são equivocadas. O Se é uma conjunção condicional e pode 
iniciar período, sem problemas. A expressão é que não é expletiva, trata-se de um 
verbo vicário seguido de uma conjunção subordinativa causal. Um verbo vicário é 
aquele que ocupa o lugar de outro para evitar sua repetição. Lê-se assim: “Se faziam 
tudo aquilo, faziam porque não tinham casa.”. 

20 – ERRADO. Não há a mínima possibilidade de o se indicar um sujeito indetermi-
nado, pois o sujeito está explícito (Os participantes). 

21 – B. Bizus em ação: “É certo isso (= que a mudança...).”: conjunção integrante. Entre 
o verbo ter/haver + infinitivo, o que é uma preposição acidental, equivalendo a “de”: 
“terão de abranger”.

22 – D. Tanto na frase do enunciado quanto na da letra d), o se é uma conjunção 
integrante. Mais uma vez o bizu resolve: “Outra discussão chata, durante e após as par-
tidas, é isso (= se um jogador teve a intenção...).”/“Não dá para o árbitro saber isso (= se a 
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falta foi intencional ou não).”. a) Parte integrante do verbo. b) Partícula apassivadora. 
c) Conjunção causal.

23 – A. Tanto na frase do enunciado quanto na da letra a), o que é um pronome rela-
tivo. Bizu: “... baseados em estatísticas as quais têm pouca ou nenhuma importância.”/“... 
ambiente bélico no qual se transformou o futebol”. Nas demais opções, o que é uma 
conjunção integrante. 

24 – B. A essa hora, você já deve estar escaldado de tanto ver pronome relativo e 
conjunção integrante, não é? Bizus em ação, novamente: “... uma ferramenta virtual a 
qual muitos adolescentes já dominam.”/“está permitindo isso (= que alunos do ensino funda-
mental exerçam sua veia literária...).”. 

25 – E. Na frase do enunciado e na letra e), o como é uma preposição acidental, 
equivale a “na qualidade de”. a) Conjunção subordinativa conformativa. b) Con-
junção subordinativa causal. c) Conjunção subordinativa comparativa. d) Advérbio 
interrogativo de modo.

26 – C. Na primeira frase, compara-se o tempo a um remédio. Na segunda frase, 
pode-se substituir o como por visto que, já que ou qualquer outra conjunção subordi-
nativa causal.

27 – B. Autoexplicativa. Bizu: substitua o Se por Caso.

28 – C. Bizu da conjunção integrante: decidiram em assembleia isso (= que esperariam). 
Nos demais casos, o que é um pronome relativo.

29 – A. (1) “Verdade é isso (= que a ação...).”. (2) Trata-se de um que expletivo, fazendo 
parte da construção expletiva ser + que: “É por meio dela que se faz o cálculo...” = “Por meio 
dela se faz o cálculo...”. (3) “... fora da vantagem a qual define a regra...” (bizu do pronome 
relativo). Com os bizus, a gente já acertou várias questões, percebeu?

30 – A. O primeiro Se tem valor condicional: “Caso o cinema esteja cheio, a gente senta...”. 
O segundo Se não poderia iniciar o período, pois é um pronome oblíquo átono com 
valor de parte integrante do verbo.

31 – ERRADO. O se é apassivador: “volume que se mantém” = “volume que é mantido”.

32 – ERRADO. O primeiro se é apassivador (Sempre se soube isso. = Isso sempre foi sabido.). 
O segundo se também (o problema é muito mais grave do que se supunha (o problema) = o 
problema é muito mais grave do que era suposto (o problema)).
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33 – ERRADO. O primeiro se pode ser interpretado como uma parte integrante do 
verbo ou como, mais comumente, uma partícula de indeterminação do sujeito. O 
segundo se é apassivador: “... se encontravam centenas de milhares de rolos...” = “... centenas 
de milhares de rolos eram encontrados...”.

34 – C. Se (conjunção condicional) = Caso + verbo no subjuntivo = hipótese = condição.

35 – C. Se (conjunção condicional) = Caso + verbo no subjuntivo = hipótese = con-
dição. Fácil!

36 – D. Equivalente a “Caso o réu seja culpado... Caso o réu seja inocente...”. Simples 
assim.

37 – C. Trata-se de um advérbio de modo.

38 – A. Equivalente a “Depressa, porque o amor não pode esperar”. Sempre que vier 
um verbo no imperativo antes do que (= porque), não pestaneje, conjunção coorde-
nativa explicativa!

39 – A. Equivalente a “Conforme as organizações ambientalistas têm denunciado...”.

40 – E. O que da letra e) retoma o pronome demonstrativo o (= aquilo): “[...] desejamos 
o (= aquilo) que não temos”. Em a), b) e d), use o bizu do isso, pois são conjunções 
integrantes. Na c), a conjunção é comparativa, numa estrutura de superioridade (... 
mais do que...).

Capítulo 32

Gabarito

1 – CERTO. Afirmação autoexplicativa.

2 – A. Enterrar significa literalmente “pôr sob a terra”. No contexto, a palavra foi usada, 
por desconhecimento, no lugar de “cravar”. Quando falamos que “embarcamos” no 
trem, também ocorre catacrese, pois não há palavra exata para entrar no trem, logo, 
por analogia, usamos “embarcar”.

3 – Selecionei esta questão de propósito. Não confunda “anáfora”, recurso coesivo, com 
“anáfora”, figura de linguagem. Esta diz respeito à repetição de palavras no início de 
uma frase. Aquela diz respeito a palavras que retomam termos anteriores visando à não 
repetição. A afirmação está correta, mas nada tem que ver com figura de linguagem.
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4 – E. Cortiço não é um ser humano para acordar, logo houve personificação, isto 
é, atribuição de característica humana a ser não humano.

5 – A. (1) Ocorre assonância, pois há repetição de vogais tônicas (di, lin, vi, vin, 
mi, vi). (2) Ocorre paranomásia, pois há vocábulos semelhantes na grafia e no som 
(manhas, manhãs). (3) Ocorre aliteração, pois há repetição de fonemas consonantais 
(serenos sons amenos fogem fluidas).

6 – E. Antes de mais nada, saiba que a alegoria é uma espécie de metáfora (na verdade 
é uma sucessão de metáforas) que visa, normalmente, dar uma lição moral. Cristo 
as usava muito nas parábolas. Agora vamos ao gabarito: (1) Ocorre eufemismo, pois 
dormindo e deitados dizem respeito à condição de morte. (2) Ocorre prosopopeia, pois 
humaniza-se uma cômoda (observe as inicias maiúsculas: Dona Cômoda), tratando-
-a como “senhora rica”. (3) Ocorre antítese, pois há uma ideia clara de oposição 
(gentios – fiéis; idólatras – cristãos).

7 – B. Comparam-se seres de universos distintos (obra – auto-retrato). Só de curiosidade: 
segundo a nova reforma ortográfica, escreve-se “autorretrato”.

8 – C. O barbarismo é um desvio gramatical. Veja como deveria ficar cada opção para 
se adaptar à norma culta: a) um telefonema, espontânea. b) vierem. d) intervier. e) 
dispuser, afrouxe.

9 – CORRETA. A anáfora, repetição da mesma palavra ou expressão no início de 
diferentes frases ou versos, é recorrente, de fato. Há a repetição da palavra quantos 
no início de cada uma das cinco frases presentes nesse trecho.

10 – E. Notas musicais não dormem, logo há uma personificação (ou prosopopeia).

11 – C. Palmeira não é ser humano para confiar, logo trata-se de uma personificação.

12 – A perífrase consiste em exprimir aquilo que poderia ser expresso por menor 
número de palavras, logo a afirmação procede, pois “O mais renegado dos sete pecados 
capitais” = “ciúme”.

13 – D. Fácil: “... nada... tudo...”. Se há antônimos, há antítese.

14 – B. Parte-se do geral (tanto no resto do mundo) para o particular (como aqui bem 
perto, em cada esquina), logo há gradação.
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15 – D. Não foi a extensão territorial chamada Inglaterra (todo) que dominou os 
mares, mas sim os ingleses (parte). Exemplo clássico de metonímia.

16 – D. a) Desde meninos... os pais ou as crianças? b) Quem é perigoso... o filho ou 
o fogo? c) Evitar a criança ou a criança evitar ficar próxima do fogo? e) Pode dar a 
impressão de que colocaram a criança em cima do fogo.

17 – C. a) “... nos podemos arrepender... ou ... podemos arrepender-nos...”. b) “... 
pediu para eu não deixar...”. d) “Eu o abracei... quando o vi...”. e) “Por que foste 
dizer que a gente não ia sair?”

18 – D. A ambiguidade é a seguinte: a informação foi recebida por volta das 21 horas 
ou a empresa seria vendida por volta das 21 horas?

19 – C. I – A metonímia consiste na troca de um termo no lugar de outro, havendo 
estreita ligação ou afinidade de sentidos: Brasil (todo), brasileiros (parte). II – A 
hipérbole é o exagero da ideia expressa, no entanto, o que se apresenta na frase é 
a ocorrência de prosopopeia “cores que enganam o cérebro”; cores não enganam, foi, 
portanto, atribuída uma característica humana à cor. III – Só se usa “Por quê” em fim 
de frase ou seguido de sinais de pontuação que indicam uma pausa.

20 – A afirmação procede, pois há uma elipse de um termo já mencionado antes, 
o que constitui um zeugma: Desse valor, R$ 265 milhões são oriundos do Orçamento da 
União e R$ 36 milhões são referentes à arrecadação de multas previstas na legislação eleitoral.

21 – CERTO. O paradoxo está em ver luzes acesas através de grossas portas, afinal 
como se vê luz acesa através de uma porta grossa? Isso é paradoxal. A sinestesia está 
em sentir (tato) luzes (visão).

22 – E. Percebe-se que a palavra doar assume sentido conotativo de ironia, porque 
a atitude de doação não pode depender de uma troca de favores, mas o contexto 
(político) mostra o contrário.

23 – D. O trecho diz que o subconsciente tem raízes subterrâneas, logo há uma 
comparação entre seres de universos distintos (partes do cérebro que guardam a 
memória profundamente são comparadas a raízes subterrâneas, profundas). Logo, 
ocorre metáfora clara.

24 – B. A personificação é constituída de uma atribuição de característica humana a 
um ser não humano. Dizer que a memória atira algo em algum lugar é personificar, 
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tornar a memória uma pessoa, afinal, são pessoas que podem atirar algo em algum 
lugar. Personificação clara!

25 – E. Prosopopeia (ou personificação) é uma figura que consiste na atribuição de 
sentimentos, psicologia e comportamento humanos a seres não humanos. Quem pode 
atormentar ou provocar angústia são seres humanos, logo a expressão as tempestades 
de verão é personificada para provocar este efeito de sentido.

26 – A. Comparam-se uma grande quantidade de informações a um tsunami. Ocorre 
metáfora.

27 – B. Há linguagem conotativa clara na ideia de “a derrubada do Taleban debilitar 
(tirar ou perder o vigor físico) um grupo terrorista”. Há personificação clara.

28 – A. Há um exagero explícito em “gastando mais de cinco litros de saliva”. Hipérbole 
clara!

29 – CORRETA. De fato, há uma suavização da ideia contida em indesejáveis por causa 
das aspas. É usado no lugar de proibidos, o que tornaria a informação mais contundente.

30 – CERTO. Afirmação autoexplicativa.

31 – E. Mais uma de metáfora... para variar. Compara-se instinto, experiência, razão 
a participantes.

32 – E. Tirar para fora, como entrar para dentro, é uma ideia redundante, ou um pleo-
nasmo vicioso.

33 – B. I – “quatro bocas” (parte) = “quatro pessoas” (todo). II – branca – escura; linda – 
medonha. III – É um exagero dizer que há “um mundo de ideias” na cabeça. Está mais 
para metáfora hiperbólica. IV – Compara-se o coração a um campo minado.

34 – B. Não há comparação entre seres de universos semânticos distintos, logo não 
há metáfora.

Capítulo 33

Gabarito

1 – CERTO. Há função referencial, pois o objetivo do autor é informar um assunto. 
No entanto, há metalinguagem, pois em vários momentos o autor usa palavras para 
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explicar palavras. Não se pode negar que haja subjetividade, devido ao uso de advérbio 
e adjetivo modalizador, neste trecho: “A situação do japonês é particularmente curiosa”. 
Portanto, a afirmação da banca procede.

2 – A. No primeiro, usa-se a palavra para definir, explicar uma palavra. No segundo, 
fala-se diretamente com o leitor.

3 – B. Autoexplicativa.

4 – E. O objetivo do texto é informar.

5 – C. O objetivo do texto é informar.

6 – E. Como o modo verbal é o imperativo, a função da linguagem possui o intuito de 
influir no comportamento do interlocutor, por meio de ordem, pedido ou sugestão.

7 – C. A ênfase recai nas informações a respeito de determinado assunto, logo o 
objetivo do texto é informar.

8 – CERTO. A ênfase recai nas informações a respeito de determinado assunto, logo 
o objetivo do texto é informar.

9 – CERTO. Usa-se um discurso com nomenclatura gramatical para explicar o pró-
prio discurso, logo há metalinguagem. A parte mais evidente é esta: “... os adjetivos 
passam, e os substantivos ficam...”.

10 – A afirmação está equivocada porque o autor do texto incentiva o leitor a tomar 
uma atitude, logo trata-se de linguagem conotativa (observe o imperativo!).

11 – A afirmação está CORRETA, pois o código (a língua) é usado para explicar o 
próprio código.

12 – E. Trata-se da função referencial da linguagem porque a mensagem é centrada 
em seu referente e este é exterior à linguagem e ao processo de comunicação. O 
objetivo é informar sobre um assunto.

13 – B. O brasão é um desenho criado especificamente para identificar determinado 
grupo. Por isso, o objetivo é transmitir uma informação sobre um assunto, no caso 
a PM/MG.
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14 – C. Perceba que os verbos estão no imperativo, com o objetivo de produzir um 
determinado efeito no receptor.

15 – CERTO. A função emotiva é marcada pelos verbos e pronomes de 1ª pessoa do 
singular/plural, e isso ocorre nestas passagens: “Poucos depoimentos eu tenho lido.../ ... 
que já conheci em minha vida/ Eu acredito também nisso, e quando vejo aquilo em que creio 
refletido num depoimento como o de Oscar Niemeyer, velho e querido amigo, como não me emo-
cionar?”. A função poética está centrada na maneira como o discurso é construído, 
principalmente recheada de recursos estilísticos (... o artigo poderá passar por uma defesa 
em causa própria – o revide normal de um pai que sai de sua mansidão costumeira para ir 
brigar por um filho em quem querem bater./... Oscar é não só o avesso do causídico/ Oscar não 
acredita em Papai do Céu, nem que estará um dia construindo brasílias angélicas nas verdes 
pastagens do Paraíso).

16 – C. O próprio enunciado sugere que a função da linguagem é emotiva (ou ex-
pressiva), uma vez que a linguagem da autora se centra no EU. Note as marcas de 
1a pessoa, isso é primordial!

17 – D. Autoexplicativa.

18 – D. A função é poética, pois é, antes de tudo, uma poesia. O poeta se valeu de 
uma forma criativa para falar de um assunto sério.

19 – A. A função poética da linguagem é caracterizada pelo uso de recursos linguísticos 
com intuito estético, com o fito de obter efeitos criativos de expressão. Encontra-se 
também na canção a emotividade (sempre note as marcas de 1a pessoa – verbos e 
pronomes) ou expressividade da linguagem, por meio do sofrimento amoroso do 
eu-lírico.

20 – ERRADO. A função fática não é definida da maneira como colocou a banca, 
e sim a poética. A função fática é centrada no próprio canal da comunicação e tem 
por objetivo estabelecer, ou manter aberta, sem interrupção, a comunicação entre o 
locutor e o destinatário, mas sem a transmissão de nenhuma mensagem importante, 
o que não ocorre no trecho.

21 – CERTO. Perfeito o comentário da banca! Autoexplicativo.

22 – ERRADO. Em “que palavra horrível!” há uma expressão de ponto de vista, por isso 
a linguagem é emotiva. Em “Há quem diga que suas epístolas deram origem à Educação a 
Distância, já que ele difundia o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos”, há ape-
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nas a informação sobre algo, logo a linguagem é referencial, calcada na transmissão 
ou explicação de algo. A afirmação da banca é uma “viagem” total.

23 – A. Note as formas de 1a pessoa (verbos – sou, sei, sinto, lembro – e pronomes – eu, 
eu, me, me, me), logo a linguagem é centrada na perspectiva do emissor. Fácil.

24 – B. A função emotiva centra-se no emissor da mensagem. O texto é centrado nas 
ações e sensações do narrador da crônica, o que se pode notar no título do texto e 
no corpo do texto. Note as formas de 1a pessoa. a) Metalinguística, e não emotiva. 
c) Conativa. d) Referencial. e) Fática.

25 – A afirmação não procede, pois o tempo todo o eu-lírico fala, poeticamente, 
sobre o que é a felicidade. Logo, a função da linguagem é poética. Só no finzinho 
do texto há função conativa: “Fale baixo por favor.”.

26 – D. A metalinguagem é percebida quando o autor cria um texto para falar sobre 
a própria construção textual.

27 – E. O próprio enunciado acusa a metalinguagem, quando a define: “evidencia-se 
uma centralidade no código linguístico”.

Capítulo 34

Gabarito

1 – D. Como a concessão é uma ressalva, e ressalva é sinônimo de restrição, o operador 
apesar de (concessivo por natureza) apresenta tal valor semântico. 

2 – A afirmação é perfeita, pois tal expressão modalizadora traça um ponto de vista 
ao que será dito, permitindo ao leitor direcionar sua compreensão.

3 – C. A exemplificação (2o período) é uma ilustração, um cenário, real ou não, 
daquilo que se está falando (1o período). Como já disse na teoria, não confunda 
explicação/explicitação/exemplificação.

4 – CERTO. A antítese é clara: morto, vida; folha escrita, vazio a preencher.

5 – A afirmação da alternativa não procede, pois tais operadores têm o papel se somar, 
adicionar, incluir (e não excluir) elementos.
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6 – A afirmação procede porque, se aquilo que o texto nos diz já não constitui o objeto pre-
ferido de nossa atenção, isso significa que antes era o contrário disso, ou seja, constituía 
o objeto preferido de nossa atenção.

7 – A. Certos operadores argumentativos de retificação, como ou melhor, melhor dizen-
do, quer dizer, servem para retomar e reformular a informação anterior, assim como 
Em outras palavras.

8 – B. O texto é expositivo-argumentativo, pois apresenta características de disserta-
ção expositiva, em que se explica um assunto de maneira objetiva, e de dissertação 
argumentativa, em que se apresentam argumentos para fundamentar uma tese.

9 – C. Não se trata de uma simples conclusão. O operador afinal sintetiza tudo o que 
se disse antes, ao introduzir uma conclusão.

10 – E. Há reiteradas passagens no texto com testemunho de autoridade, o que 
corrobora o gabarito. Basta ver as frases entre aspas e as citações de autoridades ao 
longo do texto.

11 – A afirmação está CORRETA, pois o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo 
passa ao presente do subjuntivo (adiasse – adie) e o pretérito imperfeito do indicativo 
passa ao presente do indicativo (estava – encontra-se). Apesar do uso de sinônimos para 
a formação da reescritura em discurso direto, não há erro na transposição.

12 – B. Questão interessante, pois mistura transposição de discursos com voz verbal. 
O verbo no imperativo (discurso direto) fica no pretérito imperfeito do subjuntivo 
(discurso indireto): Restaure-se (voz passiva sintética) = fosse restaurada (voz passiva 
analítica); nos locupletemos = locupletássemos.

13 – B. Note que o primeiro parágrafo tem o propósito de expor um assunto de ma-
neira clara e objetiva, apenas informando. O segundo e o terceiro já usam verbos no 
imperativo, e o autor se dirige a seu interlocutor em tom de instrução ou comando. 
Respectivamente, portanto, há exposição e injunção.

14 – C. Note que o enunciado da questão pede que a alternativa correta seja confir-
mada no texto. Então, deixemos que o texto apoie a assertiva adequada, que segue: 
“Os efeitos do neoliberalismo no sistema produtivo são observados, a partir de 1980, tanto 
em países ricos quanto no terceiro mundo.”. Todo o primeiro parágrafo corrobora esta 
afirmação ao dizer que uma nova classe de pobres é resultado do progresso tecno-
lógico e industrial, nos países ricos e pobres; em especial os trechos iniciais e finais 
nos informam isso, respectivamente: “A década de 1980 foi o marco do surgimento de um 
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novo ator social nos países ricos: o novo-pobre (nouveau-pauvre).” e “Corolário (resultado) do 
desmoronamento do sistema de proteção social, em um quadro agravado pela revolução tecno-
lógica... esse novo personagem vai materializar uma inesperada e imprevisível reprodução, no 
mundo desenvolvido, do problema da desigualdade social, tão comum no terceiro mundo.”. 

15 – E. De novo, observe o enunciado com calma. A banca quer que você perceba o 
que não é um fenômeno positivo, ou seja, o que é um fenômeno prejudicial, negativo. 
Toda e qualquer ação predatória típica do modelo de desenvolvimento de países 
ricos certamente seria algo prejudicial aos países do hemisfério sul, isto é, tais ações 
não são bem recebidas uma vez que tudo o que advém do norte é negativo (“Com 
devoção e entusiasmo, o sul do mundo copia e multiplica os piores costumes do norte. E do norte 
não recebe as virtudes, mas o pior...”). Sendo assim, não é positivo que o sul receba o 
modelo consumista, arbitrário, manipulador, impositivo, predatório do norte.

16 – D. A resposta da questão está no seguinte trecho: “Depois de 20 anos de marcante 
crescimento global... nova reviravolta pendular foi deflagrada pela crise financeira de 2008, 
que fez ressurgir em muitos meios a crença no ‘Estado grande’”. Claríssima corroboração do 
texto! A expressão crença no ‘Estado Grande’ refere-se à crença no intervencionismo 
do Estado.

17 – CERTO. Dizer “Não acredito” é uma forma de posicionamento modalizador, pois 
indica o ponto de vista do autor. Logo, a afirmação da banca procede.

18 – CERTO. A afirmação, além de autoexplicativa, procede. Coloquei esta questão 
aqui para ilustrar mais um caso de estratégia discursiva.

19 – CERTO. A biografia é um texto que tem caráter informativo mais próximo da 
narração e da descrição, na medida em que se conta a história de vida de uma pessoa 
eminente na sociedade de maneira objetiva. 

20 – CERTO. O emissor se detém a explicar a prática físico-militar (objetivo, origem 
etc.) e depois começa a abordar, segundo seu ponto de vista, os efeitos disso, fazendo-
-o com uma linguagem clara, objetiva, direta e sem que haja duplo sentido. Isso nos 
leva a caracterizar o texto como um texto informativo (dissertativo-expositivo) e de 
linguagem denotativa.

21 – B. Podemos dizer que o primeiro trecho é narrativo devido aos elementos da 
narração (narrador-personagem, noção de espaço e tempo e verbos no passado): 
“Em 1954 (tempo), numa cidadezinha universitária dos Estados Unidos (espaço), vi (narrador-
-personagem/verbo no passado) ‘o maior circo do mundo’, que continua a ser o sucessor do 
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velho Barnum & Bailey, velho conhecido dos meus primeiros dias de estudante nos Estados 
Unidos. Vi (narrador-personagem/verbo no passado) então, com olhos de adolescente ainda um 
tanto menino, maravilhas que só para os meninos têm plenitude de encanto.”. Já o segundo 
trecho é dissertativo-argumentativo devido aos elementos próprios da dissertação 
argumentativa (verbo no presente do indicativo, tese, estratégia argumentativa): “O 
gênio de organização dos anglo-americanos é (verbo no presente do indicativo) qualquer coisa 
de assombrar um latino (tese). Arma e desarma (verbos no presente do indicativo) um circo 
gigante como se armasse ou desarmasse um brinquedo de criança (estratégia argumentativa 
de comparação). E o que o faz (verbo no presente do indicativo) com os circos, faz (verbo no 
presente do indicativo) com os edifícios, as pontes, as usinas, as fábricas: uma vez planejadas, 
erguem-se (verbo no presente do indicativo) em pouco tempo do solo e tomam (verbo no presente do 
indicativo) como por mágica relevos monumentais (estratégia argumentativa de causa-efeito).”.

22 – A. Note as regras de transposição: o pretérito perfeito do indicativo vira preté-
rito mais-que-perfeito do indicativo (parei – parara) e o pronome mais próximo da 
1a pessoa (isso) passa a ter um distanciamento (aquilo).

23 – B. O texto em questão se configura como um texto dissertativo-expositivo (infor-
mativo), cuja estrutura, geralmente, apresenta, no primeiro parágrafo, os tópicos mais 
importantes que serão aprofundados e explicados nos parágrafos seguintes. Nesse 
caso, o primeiro aponta as informações mais relevantes, as quais são pormenorizadas 
ao longo do texto, sobre o projeto publicado no Diário Oficial (a assinatura de um 
acordo de cooperação entre o MPOG e o ITI, para que fosse utilizada documentação 
eletrônica em todos os trâmites de processos). 

24 – C. Nesse caso, não tem nada a ver relacionar a finalidade do texto, que é “infor-
mar algo”, à variedade popular e informal da língua. Muito pelo contrário, grande 
parte dos veículos de comunicação, inclusive os de massa, utiliza a variedade culta da 
língua. Cabe ressaltar que alguns jornais, por exemplo, utilizam-se da variedade mais 
informal, com o objetivo de, em alguns casos, aproximar-se de um público específico. 
Entretanto, isso não é uma regra para esse tipo de texto, vai depender da estratégia 
de comunicação de cada veículo. 

25 – E. No primeiro parágrafo do texto, é informado ao leitor o acordo feito entre as 
duas entidades. Já no terceiro parágrafo, os detalhes de tal acordo são apresentados. 
Vamos rever um trechinho: “O acordo, que tem duração de três anos, prevê a criação de 
normas, implantação de projeto piloto [...] Para divulgar o PNDProc, também estão previstas 
no termo de cooperação a capacitação de servidores públicos que atuam na área de documen-
tação[...]”. Fica explícito, no trecho reproduzido, que a capacitação de mão de obra 
é uma das obrigações do ITI. 
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26 – A. A principal característica de um texto argumentativo é a presença de uma tese 
(ideia principal) que é defendida, pelo autor, por meio de argumentos. Segundo o 
autor do texto, o consumismo infantil é um problema grave que deve ser enfrenta-
do por todos urgentemente. Essa tese é defendida ao longo do texto, por meio de 
argumentos fortes, alguns corroborados por dados de pesquisa. 

27 – D. O conectivo mas também tem valor aditivo. No caso, está somando duas razões 
para as crianças serem alvos da mídia: 1) influenciam a compra dos pais, e 2) tendem 
a ser mais fiéis às marcas. 

28 – C. Os artigos acadêmicos têm como finalidade apresentar um estudo. Assim, são 
textos de caráter expositivo, isto é, expõem o assunto abordado de maneira direta e 
objetiva. Portanto, não há intenção de realizarem-se grandes descrições. Não quer 
dizer que elas não possam aparecer – a descrição de uma experiência científica, por 
exemplo – mas jamais a descrição será a característica preponderante. Aprende-
-se muito com as demais opções, que apresentam características do gênero artigo 
acadêmico.

29 – A. O gênero “crônica” tem como uma de suas principais características o fato de 
o texto apresentar uma visão subjetiva de fatos cotidianos. Assim, por vezes, o ponto 
de vista do autor fica evidente. Nesse caso, Ivan Angelo coloca sua opinião negativa 
em relação ao hábito das pessoas de classes mais baixas adquirirem bens à prestação 
e, com isso, pagarem mais caro por ele. Perceba, no entanto, meu nobre, que isso é 
uma questão de opinião. Talvez para o autor seja mais “fácil e inteligente” guardar 
o dinheiro e pagar à vista. Mas, pensemos, será que as pessoas de classes mais baixas 
conseguem guardar dinheiro? Sim? Não? Viu? Outra questão de opinião. Essa é a 
sua característica. Uma opinião pode ser contraposta, contestada. Ao contrário do 
fato que, independentemente de as pessoas gostarem ou não, como o próprio nome 
diz, é um fato. Fica esperto!

30 – D. A estratégia da exemplificação é muito utilizada em textos argumentativos. 
A crônica jornalística, por expor um ponto de vista e defender uma ideia, também 
tem esse caráter. Sendo assim, o autor utilizou um caso da vida real para reforçar a 
opinião que já vinha sendo construída sobre a atitude de as pessoas de classes mais 
baixas contraírem dívidas com naturalidade e otimismo. Dessa forma, ele facilita 
o entendimento do leitor, no tocante à descrição dessa atitude, que vem logo em 
seguida, revelando suas motivações e consequências.

31 – E. A gradação é uma estratégia linguística que consiste em enumerar, apresentar 
ideias, colocadas de maneira crescente ou decrescente. Nesse caso, temos uma gra-
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dação crescente em relação à caracterização da globalização. A cada especificação, 
os adjuntos adnominais de globalização tornam-se mais fortes, acentuando as dificul-
dades enfrentadas pelos trabalhadores: do olho da rua (demissão), do bico (trabalho 
informal) e, por fim, do dane-se (ausência de qualquer ajuda ou respaldo).

32 – E. O gênero carta tem como elemento fundamental um destinatário explícito, 
geralmente, logo no início do texto. Entenda-se que por explícito não quero dizer 
possível de identificar a identidade, podem ser utilizadas as formas como “meu caro”, 
“minha querida” etc. Na língua portuguesa, o item gramatical que faz referência ao 
destinatário de uma correspondência é o vocativo. Assim... 

33 – C. No tocante ao ensino de religião pelas escolas públicas, o autor se mantém 
pragmático (como é dito na letra C), visto que valoriza os aspectos práticos e ob-
jetivos ao empregar argumentos de ordem jurídica e econômica, e não de ordem 
pessoal, subjetiva.

34 – E. Vamos começar entendendo por que estão erradas as afirmações I e II. Na I, 
diz-se que o autor, ao se declarar um cidadão ao mesmo tempo ateu e liberal, enaltece-
-se. Isso não corresponde à verdade, essas considerações são um posicionamento do 
autor perante o assunto em debate e não uma promoção de suas qualidades pessoais. 
A questão ainda afirma que o autor se vale, para isso, de exemplo da própria CNBB. 
Esta é citada por ser entusiasta do ensino religioso na rede pública, diferente do 
que pensa o autor. Na assertiva II, fala-se de falta de oportunidade para se acessarem 
mensagens religiosas. No entanto, desde o terceiro parágrafo, o autor externa que, 
para ele, há muita oportunidade para esse acesso: “A minha impressão é a de que não 
faltam oportunidades para conhecer as mais diversas mensagens religiosas, onipresentes em 
rádios, TVs e também nas ruas.”. A única afirmação correta é a III (letra E), uma vez 
que expõe que o autor se mostra contrário ao ensino de religião nas escolas públi-
cas. Nos últimos parágrafos, ele argumenta essa visão com algumas causas para isso, 
tais como: “Creio que aqui vale a regra econômica, segundo a qual o Estado deve ficar fora 
das atividades de que o setor privado já dá conta”, “Outro ponto importante é o dos custos.”.

35 – D. A questão fala de INFERIR. Você se lembra desse termo? O que querem de 
você? Desejam que você deduza por meio de raciocínio, chegue a uma conclusão 
depois de ter lido algo no texto. Bom, veja o que o autor diz em: “Não me parece que 
faça muito sentido gastar recursos com professores de religião, quando faltam os de matemática, 
português etc. Ao contrário do que se dá com a religião, é difícil aprender física na esquina.”. 
Com essa afirmação, deduzimos que as matérias tradicionais, ensinadas na escola, 
assumem, para o escritor, maior importância que a religião, pois esta “não requer 
instrução tão especializada como a que exigem as ciências exatas”, conforme dito na letra D. 
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36 – E. Lembra que eu disse que descrição é o tipo de texto em que se faz um retrato 
por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um pensamento, um sentimento, 
uma sensação, um objeto, um movimento etc.? Então você também se lembra de 
que narração é o tipo de texto em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu 
num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens? Isso é o suficiente 
para você perceber as características dos trechos e marcar a resposta certa. Fácil!

Capítulo 35

Gabarito

1 – C. Os termos isso, afinal de contas, além disso e em seguida remetem a ideias ante-
riormente expostas, são elementos que apresentam valor anafórico (lembra?). Já o 
conectivo que, na frase da letra C, é uma conjunção integrante, a qual não remete 
a algo anteriormente citado, ela introduz, apenas, o complemento do verbo saber: 
“que nada sei”. 

2 – C. Uma questão bem simples se estudados os conectivos (conjunção, principal-
mente, é um elemento coesivo muito usado) e seus valores semânticos. Quando é 
uma conjunção tipicamente temporal. Após, enquanto advérbio ou preposição, alude 
à ideia de “depois”, ou seja, um valor também de tempo. Então equivale a “assim”, 
vocábulos muito empregados na conclusão de um texto para fechamento das ideias 
em debate. A partir daí é uma locução que expressa uma continuidade do tempo 
a partir de certo momento. Por último, a conjunção mas (= porém) expressa uma 
oposição ao que foi abordado anteriormente; trata-se de uma conjunção adversativa.

3 – A. Veja: “É impossível colocar em série exata os fatos da infância porque há aqueles que 
já acontecem permanentes” O pronome aqueles – no masculino plural – evita repetir o 
elemento anteriormente citado fatos da infância e, com este, estabelece a devida con-
cordância. Na letra B, afora não se refere ao tempo atual, d’agora. Na letra C, outros 
não se refere ao substantivo cargas – nem com este concorda –, mas sim ao substan-
tivo fatos, assim, alude a um termo posterior. Na letra E, o pronome eles se refere aos 
miúdos fatos, incolores e quase sem som que logo viram passado remoto. 

4 – D. a) Vejamos o contexto: “Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada 
coisa à sua volta como se a visse pela última vez.”. O pronome pessoal oblíquo átono a 
substitui o termo cada coisa, ou simplesmente coisa, apresentado anteriormente no 
texto. Valor anafórico. b) Vejamos o contexto: “Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma 
porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto 
ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio 
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do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às 
vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia 
de falecer.”. A palavra Lá é um advérbio pronominal de valor anafórico, pois substitui 
hall do prédio. É chamado de advérbio pronominal, pois sua função é semelhante à 
de um pronome, ou seja, substituir um substantivo. Não são só os pronomes que 
têm papel coesivo dentro do texto, como pôde ver. c) Vejamos o contexto: “Você sai 
todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos 
a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo 
porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia 
o porteiro cometeu a descortesia de falecer.”. O pronome oblíquo lhe substitui o termo 
profissional apresentado anteriormente no texto (valor anafórico): dava ao profissional 
bom-dia. Quem dava bom-dia era o mesmo porteiro que passava ao profissional um 
recado ou uma correspondência. Isso fica claro no parágrafo posterior, em que se 
diz que o profissional nunca tinha visto o porteiro nem se dado conta da existência 
dele até o falecimento. d) Vejamos o contexto: “Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como 
se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve 
que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que 
ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 
o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.”. O pronome possessivo sua, na 
expressão sua ausência, faz referência ao porteiro (valor anafórico): pode ser também 
que ninguém desse pela ausência do porteiro (por mais que ele fosse ou estivesse em forma de 
uma girafa). Veja que o pronome sua não pode se referir à girafa, pois é apresentada 
uma possibilidade de a girafa ser colocada no lugar do porteiro, logo a ausência 
seria do porteiro, e não da girafa. O que ocorre é apenas uma metáfora hiperbólica 
(comparação entre seres de universos distintos de modo exagerado) para indicar 
a desimportância do porteiro para o profissional. e) Vejamos o contexto: “Como era 
ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o 
viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, 
cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos 
e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não 
vemos.” O pronome lhes substitui a palavra olhos apresentada anteriormente no texto 
(valor anafórico): “O hábito suja os olhos e baixa a voltagem dos olhos”. Ufa!

5 – E. Note que os elementos coesivos com valor de oposição, contraste, ressalva mas 
e embora são classificados, respectivamente, como conjunção adversativa e conjunção 
concessiva. Uma pode substituir a outra numa reescritura, por isso houve manutenção 
de sentido (tem a ver com coerência) e correta substituição de um conectivo por 
outro (tem a ver com coesão).
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6 – B. Questão interessante de coesão. Observe de novo: “As drogas medicinais ou ‘dro-
gas da virtude’, prescritas pelos...”. O vocábulo prescritas não se refere a duas espécies 
de drogas, pois drogas da virtude é o mesmo que drogas medicinais e vice-versa; são 
expressões sinônimas. Note que o ou que está entre drogas medicinais e drogas da 
virtude é o mesmo ou que estaria, por exemplo, entre “O Rei Pelé ou Edson Aran-
tes do Nascimento”. O objetivo deste conectivo não é marcar a diferença, mas sim 
reiterar. Portanto o particípio do verbo prescrever (prescritas) se flexiona em gênero 
e número concordando com drogas (que recebem o nome de “medicinais” ou “da 
virtude”, o que dá no mesmo).

7 – C. Bastaria saber conectivos bem (conjunção e preposição)! a) Há felicidade co-
letiva // quando são adequadamente observados os itens que tornam mais feliz a sociedade. 
(tempo) b) E a sociedade será mais feliz // se todos tiverem acesso aos básicos serviços públicos 
de saúde... (condição) c) A educação, a segurança, a saúde, o lazer, a moradia e outros 
mais são considerados direitos fundamentais de cunho social pela Constituição // exatamente 
por serem essenciais ao bem-estar da população no seu todo. (consequência/causa; logo, 
se há uma causa, há uma consequência; neste caso, a causa vem esclarecida após a 
apresentação da consequência, de acordo com o pedido do enunciado) d) ... por 
dizer a Constituição serem os direitos sociais essenciais à busca da felicidade, // se vai, então, 
forçar os entes públicos a garantir condições mínimas de vida ... (neste caso, veio primeiro 
a causa, depois a consequência) e) O povo pode ter intensa alegria, por exemplo, ao se ga-
nhar a Copa do Mundo de Futebol, // mas não há felicidade coletiva, e sim bem-estar coletivo. 
(adversidade, oposição)

8 – A. Porém, na letra A, é uma conjunção adversativa; denota, assim, uma ideia de 
oposição ao que foi afirmado anteriormente. Melzinho na chupeta!

9 – E. Isso é um pronome demonstrativo que recupera a citação anterior, portanto, 
é um elemento que apresenta um valor anafórico. Basta que você, com muita dispo-
sição, volte ao texto e perceba que se refere “ao fato de que é importante deixar um 
planeta melhor para as próximas gerações”.

10 – C. No período em análise, o enunciador (a boneca) diz saber que a sua dona 
sente saudades suas. Poderíamos nos perguntar: “Por que ela diz que sabe?”, “Qual 
é a causa que a leva a ter essa certeza?”. Segundo ela, a certeza vem do fato de que 
ela também sente saudade de sua dona. Logo, porque também sinto saudades suas é a 
causa pela qual a boneca corrobora que sua dona sente saudades dela.

11 – C. Note que o período anterior encerra-se afirmando que, em dezembro, as 
pessoas pensam estar com maior poder aquisitivo. Essa afirmação é reiterada no 
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parágrafo seguinte. Porém, a expressão A verdade é que reformula a primeira ideia, 
acrescentando que esse pensar estar rico não se restringe a dezembro, isso já vem 
ocorrendo há algum tempo. A explicação dada pelo autor para constatar esse fato é 
que as pessoas vêm comprando com frequência. Logo, vêm comprando é o que expli-
ca o fato de as pessoas estarem se sentindo ricas. Assim, o melhor conectivo seria o 
porque, com o mesmo sentido de “pois”.

12 – D. No primeiro trecho sublinhado, há a presença do verbo defender, um verbo 
com valor argumentativo, que é seguido de uma opinião – nesse caso, a opinião de 
Delfino Natal de Souza sobre a nova gestão de documentos. Após defender o novo 
procedimento, Delfino explicita (segundo trecho sublinhado) a maneira como a 
modernização ocorrerá. Note que o verbo permitir, nesse caso, assume um valor se-
mântico semelhante a “possibilitar algo”. Assim, o locutor transmite a ideia de um 
novo “modo” de gerir a documentação pública. 

13 – E. Note que a expressão Sem competitividade corrobora o conteúdo do período an-
terior “Incapaz de acompanhar o crescimento do mercado interno, a indústria de transformação 
perdeu espaço no Brasil para os concorrentes”. Observe também que a expressão essa in-
dústria desempenha importante papel coesivo, retomando indústria de transformação. 
Quanto às demais, note: a) Não há correção gramatical; veja como deveria ser: “Por 
isso esse protecionismo é uma forma de compensar (...)”. b) Esta opção apresenta um erro 
muito frequente em questões desse tipo: a ausência de referencial anterior. Ou seja, 
ocorre a apresentação de uma referência ainda não mencionada no texto. No tre-
cho “Esses investidores tomam dinheiro (...)”, não é possível identificar/relacionar a que 
elemento textual anterior a expressão destacada se refere. c) Entre o último período 
do texto e o período desta opção, não deve haver uma relação de adição, mas sim de 
conclusão, por isso o uso de Além disso está equivocado, devendo ser substituído por 
“Portanto”, “Por isso”, “Por conseguinte” etc. Outro equívoco encontrado refere-se à 
forma pronominal esses, pois, novamente, não há referencial anterior citado no texto. 
Os vocábulos empresários, administradores e governantes foram citados posteriormente. 
d) O texto não nos transmite a informação de que houve “bom desempenho do 
Brasil”, mas, sim, a de que ocorreu um “fraco desempenho brasileiro”.

14 – C. A letra A já é excluída logo em 1, pois não se pode usar um artigo seguido 
de substantivo implícito (o (ameaça) de que) para referir-se a palavra feminina (amea-
ça), segundo as regras de concordância e consequente coesão. A letra E também é 
excluída, pois o uso do pronome indefinido/interrogativo qual provoca incoesão 
e incoerência no contexto em 1. Resta-nos, portanto, as opções B (que; conjunção 
integrante), C (a de que; artigo feminino seguido de substantivo implícito (ameaça) + 
preposição exigida pelo substantivo implícito (ameaça) + conjunção integrante) e D 
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(que; conjunção integrante). Em 2, o do da b) provoca incoerência, pois estabelece 
relação de posse e não de assunto, como se exige no contexto. Resta-nos a c) e a d), 
pois a respeito do e sobre o introduzem um termo com ideia de assunto. A estrutura 
o que o é correta no contexto, pois equivale a aquilo que o, sendo o o (= aquilo) um 
termo de valor catafórico, pois antecipa a oração em negrito: “... o (= aquilo) que o 
Brasil tenta agora é obter sinal verde para...”; logo aqui já ficamos com a letra c). Na 
letra d), a estrutura que o está equivocada, pois este que está incoeso, uma vez que 
não tem função de conjunção integrante tampouco de pronome relativo. Do mais, 
para que (introduz ideia de finalidade), qual (pronome indefinido/interrogativo) e 
mas (conjunção adversativa) servem de elementos coesivos adequados ao contexto.

15 – E. Neste tipo de questão, perceba a relação entre o segmento a ser acrescido no 
trecho e o parágrafo seguinte e a relação entre o segmento a ser acrescido no trecho 
e o parágrafo anterior. Note que, no primeiro parágrafo, foi citado o segmento uma 
atuação conjunta, em bloco. Já no terceiro parágrafo do texto, há coesão referencial a 
uma “instituição”, ou seja, é necessário que haja um referencial anterior no texto. 
Este é o foco! É preciso marcar a opção que diz respeito a uma “instituição”, ok? 
Analisando as opções, percebemos que apenas a letra E apresenta os elementos de 
coesão necessários e menciona uma espécie de “instituição”, qual seja, banco de de-
senvolvimento, sendo exemplificado com o “Bird” e o “FMI”. Quanto às demais, veja 
os problemas: a) A China não é uma instituição, além disso, no terceiro parágrafo 
se diz “A instituição permitiria aos países...”, sendo um desses países (mencionados no 
primeiro parágrafo) a China, logo ela não pode ser uma instituição e um desses 
países ao mesmo tempo. b) Não se esclarece que “instituição” é. c) Idem à opção a). 
d) Não se esclarece que “instituição” é. 

16 – B. Essas questões da ESAF podem ser respondidas mais rapidamente pelos 
erros gramaticais, por isso já se descarta a a) pelo erro de ortografia “conssessão” (o 
certo é concessão). Em d), deveria ser respondem, erro de concordância. Em e), há um 
erro de pontuação (“No entender dos analistas,...”. Ficamos entre a b) e a c). Veja o 
finzinho do excerto: “Preocupado com a falta de vigor da economia, o governo determinou 
que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal reduzissem as suas taxas.” A b) diz “Essa 
e outras medidas”. Essa qual? O governo ter determinado que o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal reduzissem as suas taxas. Logo, a “redução de taxas” é 
(Essa) medida, que, inclusive, mantém coerência com a expressão, ainda na opção 
b), aquecer de novo a economia, isto é, reduz-se taxas = aquece-se a economia. O erro 
da c) está em dizer essas medidas, mas só há uma.

17 – B. Colocar em ordem, ou seja, na sequência certa (coesa e coerente), é fácil. 
Basta perceber a relação entre as partes. Esse tipo de questão se faz por eliminação 
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percebendo os elementos coesivos. Note que o primeiro trecho começa com Nesse 
estudo. É óbvio que não se pode iniciar o texto com um pronome demonstrativo de 
valor anafórico, logo já sabemos que este não é o (1). O 2o trecho se parece com uma 
tese em relação às outras opções que se iniciam com elementos coesivos de retomada, 
a saber: 1o trecho: “Nesse estudo” (retoma o estudo do trecho, que é a tese do texto, 
“Pesquisadores examinaram dados de cem cidades em 33 países, em busca de pistas sobre quais 
metrópoles seriam as maiores poluidoras e por que, de acordo com estudo publicado na revista 
especializada ‘Environment and Urbanization’.); 3o trecho: Isso (retoma o conteúdo de 
“Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo foram apontadas como culpadas por cerca de 
71% das emissões causadoras do efeito estufa, cidadãos urbanos que substituíram os carros 
por transporte público ajudaram a diminuir as emissões per capita em algumas cidades.”); 
4o trecho: Por fim (valor conclusivo; retoma tudo o que se disse); 5o trecho: O estudo 
(retoma o conteúdo de “Isso reflete a grande dependência de combustíveis fósseis para a 
produção de eletricidade, uma base industrial significante em muitas cidades e uma população 
rural relativamente grande e pobre”, informa o estudo.”). Sendo assim, ordenando o texto, 
ou seja, colocando-o em uma sequência coesa e coerente, temos: “(1) Pesquisadores 
examinaram dados de cem cidades em 33 países, em busca de pistas sobre quais metrópoles se-
riam as maiores poluidoras e por que, de acordo com estudo publicado na revista especializada 
“Environment and Urbanization”. (2) Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo foram 
apontadas como culpadas por cerca de 71% das emissões causadoras do efeito estufa, cidadãos 
urbanos que substituíram os carros por transporte público ajudaram a diminuir as emissões 
per capita em algumas cidades. (3) “Isso reflete a grande dependência de combustíveis fósseis 
para a produção de eletricidade, uma base industrial significante em muitas cidades e uma 
população rural relativamente grande e pobre”, informa o estudo. (4) O estudo também aponta 
outras tendências, como as cidades de climas frios terem emissões maiores, e países pobres e de 
renda média terem emissões per capita inferiores aos países desenvolvidos. (5) Por fim, quando 
os pesquisadores olharam as cidades asiáticas, latino-americanas e africanas, descobriram 
emissões menores por pessoa. A maior parte das cidades na África, Ásia e América Latina tem 
emissões inferiores por pessoa. O desafio para elas é manter essas emissões baixas, 
apesar do crescimento de suas economias.”

18 – B. Se ele permaneceu monarquista, é porque ele julgou esta opção melhor que 
pender para o lado republicano, logo, naquele momento, o regime republicano 
não era a melhor opção, o que corrobora o trecho viria a prejudicar e não a favorecer. 

19 – B. A relação de sentido entre o fragmento da opção certa e o contexto é de 
condição, logo todas as opções são possíveis, exceto a que se inicia por uma locução 
prepositiva concessiva (Apesar de), daí a incoerência.
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20 – A. Note que o substantivo estímulo no trecho da letra a) retoma por nominali-
zação o verbo estimular e o conteúdo semântico do sujeito dele, mantendo, assim, 
adequada relação coesiva. Veja: “A manutenção do emprego, a elevação do salário real, a 
rápida expansão do crédito e a redução de impostos para alguns setores estimularam o consumo, 
mas a produção manufatureira foi incapaz de acompanhar a demanda interna. Parte desse 
estímulo foi aproveitada por produtores estrangeiros bem mais preparados para disputar espaço 
nos mercados. O recuo da atividade industrial brasileira reflete, entre outros fatores, o aumento 
das importações e a deterioração do saldo comercial.” Veja os problemas das demais opções: 
b) Nada se fala no excerto sobre pequena reação de maio para junho. c) Não há presença 
de concorrentes, o texto não cita nada disso. d) Nada se fala sobre esse período de 12 
meses no excerto, logo a retomada é incoerente. e) O excerto demonstra preocupação 
e retração, logo essa continuação proposta não procede.

21 – ERRADO. A expressão desse trabalho é um recurso de coesão que retoma pesquisa, 
por expansão lexical.

22 – B. O vocábulo senão tem valor aditivo, por isso equivale a “mas (também) sim”.

23 – A. Entre a primeira frase e a terceira, há uma relação de causa e consequência 
bem marcada pela conjunção pois, que estabelece a coesão adequada, produzindo um 
texto coerente. A segunda frase traz apenas uma característica do invejoso. Veja as 
demais, já reescritas: b) Com a expectativa na qual o término da felicidade do outro 
lhe traz (traga) felicidade, o invejoso age também pelo ódio e procura destruí-la. 
c) Por acreditar que o término da felicidade alheia lhe trará felicidade, o invejoso 
procura destruí-la, agindo, também, pelo ódio. d) O invejoso, o qual age movido 
também pelo ódio, procura destruir a felicidade alheia, nutrindo a expectativa de que 
o término dela lhe traga felicidade. e) Como nutre a expectativa de que o término da 
felicidade alheia lhe traga felicidade, o invejoso procura destruir a felicidade alheia, 
agindo também pelo ódio.

24 – A. Pelo nosso conhecimento de mundo, cartolas é sinônimo de dirigentes. Simples 
assim!

25 – B. O contexto indica que o pronome las retoma sensações, que, segundo o pró-
prio contexto, “são mais nossas do que a própria vida”. Isto é, há sensações que são 
sentidas só de serem imaginadas.

26 – A afirmação procede, pois o que irritou Palas Atena foi Aglauros ter pedido 
dinheiro em troca de favor. O que corrobora isso é este trecho: “Palas Atena... já 
detestava a jovem porque esta a espionara em outra ocasião. Não admitia que a mortal fosse 
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recompensada por outro deus.” Quanto ao pronome a, de fato retoma Palas Atena, pois 
é esta que fora espiada por Aglauros em outra ocasião.

27 – A afirmação procede. Substitua e veja: quem sabe das dificuldades que Clarice en-
frentou vê com alegria o reconhecimento que seu nome alcança e a irradiação de Clarice pelo 
mundo OU quem sabe das dificuldades que Clarice enfrentou vê com alegria o reconhecimento 
que seu nome alcança e a irradiação dele (do nome) pelo mundo.

28 – CERTO. O canadense Harold Hackett que o diga, ou seja, O canadense Harold 
Hackett que diga isto: “Na era das redes sociais, algumas formas de comunicação 
arcaicas ainda dão resultado”. A expressão que o diga equivale a “atestar”. Isto é, o 
homem atestou que, mesmo na era das redes sociais, algumas formas de comunicação 
arcaicas ainda dão resultado.

29 – CERTO. Substitua e ateste: “O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de 
suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data. Antes de enviar 
as garrafas, checa o sentido dos ventos... (...)” OU “O seu método é simples. Harold 
utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data. 
Antes de enviar as mensagens, checa o sentido dos ventos... (...)”

30 – CERTO. O único referente no período anterior a Elas que está no feminino 
plural é demandas. Além disso, o próprio direcionamento argumentativo nos leva a 
ver como referente de Elas, o substantivo demandas. Por último, veja a substituição: 
“As demandas requerem que o Estado atente também para a qualificação de uma 
força de trabalho...”. Agora fechou o caixão!

31 – C. Mero conhecimento de coesão sequencial, que depende do conhecimento 
de conjunção. Ambos os conectores têm valor semântico concessivo, por isso a subs-
tituição é adequada.

32 – A. O que possibilita uma vida cada vez melhor para as pessoas? Os avanços dos 
aparelhos eletrônicos sofisticados, que são capazes de fazer um diagnóstico apura-
do, passando informações importantes sobre o paciente. Logo, nesta área tem como 
referente aparelhos eletrônicos.

33 – A. Além da noção temporal, há um valor de causa e consequência embutido 
na expressão conectora a partir daí, por isso cabe a substituição por em consequência.

34 – A. O pronome nossas tem valor dêitico (ou díctico), isto é, refere-se a algo fora 
do texto, no caso o autor e seus leitores. Nas demais opções, os termos coesivos têm 
valor anafórico, pois substituem termos anteriormente mencionados. b) Retoma 
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restaurantes. c) Retoma todo o período anterior. d) Retoma programa. e) Retoma 
proposta.

35 – D. Pelo nosso conhecimento de mundo, a questão é resolvida facilmente, pois 
CPMF = imposto do cheque.

36 – E. Ambos os elementos têm valor conformativo, introduzindo um argumento 
opinativo.

37 – B. Por exemplo introduz um argumento de exemplificação; ou seja, de explicação.

38 – C. Por eliminação, encontramos a resposta: a) Repetição de parte do nome. b) 
Informações a respeito do casamento no Brasil colônia. d) Brasil colônia. e) 1815.

39 – E. Autoexplicativa. Sobre as demais: a) O pronome lhes, utilizado em exige-lhes, 
faz referência a instituições governamentais. b) O pronome o, em critica-o, faz referência 
a governo. c) A palavra nos, em Zilda Arns nos deixa, é um pronome. d) A palavra pelo, 
em eventos convocados pelo governo, é uma contração de preposição + artigo.

40 – A afirmação procede e é autoexplicativa. 

41 – B. O contexto mostra que o personagem viu pitangas e começou a colhê-las. 
Em seguida, um outro personagem passa e diz “Eu sempre quis fazer isso”. Logo, 
deduz-se que isso refere-se a colher pitangas.

42 – D. Contra tem valor negativo e ao encontro de tem valor positivo.

Capítulo 36

Gabarito

1 – B. O único caso em que o verbo ter é coloquial é quando tem sentido de “existir”. 
Por isso, a norma culta sugere que se use o verbo haver: “Há coisas que não se explicam: 
a dor do exílio é uma delas.”

2 – B. Pelo visto, a FCC considera que a preposição pode ficar implícita antes de 
orações subordinadas substantivas objetivas indiretas (Ela sempre duvidou (de) que...). 
Quanto ao pronome demonstrativo o (= isso), em “ele o fez”, ele tem valor anafórico 
e está acompanhado de um verbo vicário (fazer). A crase em à qual está correta por 
causa da regência de devia. A expressão de sua trajetória artística é um adjunto adverbial 
de causa. Em suma, não há erro algum na opção b), por isso é o gabarito. Veja as 
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demais já corrigidas: a) Na seção em que passou a trabalhar, o cenário (núcleo do 
sujeito) de intrigas e favorecimentos vários o incomoda e quase o enlouquece, pois 
lhe parece (verbo no singular; concordância) infernal. c) É o relato de um passeio 
que o pretenso adivinho (ortografia) fez com dois amigos, os quais (concordância), 
no momento em que passavam por uma ponte, o céu cobriu-se de nuvens negras. d) 
Não há dúvidas de que se tem (colocação pronominal e concordância) um avanço 
tecnológico e científico nessa área, mas os professores e alunos até chegam a temer 
esse mundo que os cerca (concordância). e) São muitas as entidades que militam 
nesse âmbito para as quais (concordância) prestei assessoria, mas não tenho a pre-
sunção de ter conquistado algum prestígio em alguma delas.

3 – E. A forma adequada à língua culta é Em último caso, quando equivale a “em 
último recurso”.

4 – A. Por eliminação: b) micro-organismo; c) sintomas; d) quadros; e) prescrever.

5 – B. A locução conjuntiva comparativa que nem é considerada coloquial pela maior 
parte dos gramáticos. Outra conjunção comparativa considerada coloquial é “feito”: 
Ele fala feito papagaio.

6 – E. A regência do verbo lembrar, VTD, não está de acordo com a norma culta. A 
frase deveria estar assim: Mas sei do que se lembra. O verbo lembrar-se é VTI e exige a 
preposição de.

7 – D. O uso da interjeição Puxa e do substantivo gente são próprios da linguagem 
coloquial.

8 – B. Por eliminação: a) bola rolando (jogo em andamento); c) louco (linguagem 
figurada), canalha (linguagem de baixo calão, chula), quebrar (linguagem figurada); 
d) soltar o braço (linguagem figurada). A linguagem figurada em si não é marca 
de coloquialismo, mas tais usos (da questão) são clichês próprios da informalidade.

9 – A. Para resolver questões desse tipo, é preciso encontrar os desvios gramaticais 
nas alternativas. A que não apresentar nenhum desvio estará de acordo com a norma 
culta, ou “redigida corretamente”. Vejamos as opções corrigidas: b) O verbo contrapor 
é derivado do verbo pôr, portanto a conjugação é idêntica. No futuro do subjuntivo, 
então, a conjugação acertada é esta: “... se se contrapuserem...”. Há também problema 
na concordância verbal do verbo ser, em “... provas convincentes, que... não é garantia...”; 
deveria ser: “... provas convincentes, que... não são garantia...”. Lembra-se dessa regra? 
O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Para fechar, o verbo 
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sortir não está adequado neste contexto, uma vez que significa “abastecer”, “prover”, 
“misturar” etc. O certo seria “surtir”, que significa “acarretar”, “provocar”. c) Há um 
problema de conjugação verbal do verbo convir (derivado de vir). Como ele está no 
futuro do subjuntivo, conjuga-se igual a “vir”. Portanto: “... será aceito por meu cliente 
se lhe convier...”. d) Há dois problemas de ortografia (argúo e ascenção). Tais palavras 
são escritas assim: arguo (1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo 
arguir) e ascensão. Como arguo é palavra paroxítona terminada em -o, não recebe 
acento gráfico. Não se usa ç em ascensão, pois quando há -nd no radical do verbo 
de onde se deriva o substantivo, usa-se s na escrita desse nome (ascender > ascensão > 
ascensorista...). e) O verbo incendiar faz parte daquele grupo de verbos terminados 
em –iar (lembra-se do MARIO?). Mediar, ansiar, remediar, incendiar/intermediar, odiar. 
A conjugação destes verbos segue o modelo da conjugação do verbo odiar. Portanto, 
se ele “odeia”, ele “incendeia”. Visando à correção gramatical, o texto deveria ter 
iniciado assim: “Ele incendeia...”. Sobre a forma verbal “freiar”, saiba que ela não 
existe, é “frear” a correta grafia. 

10 – B. Analisemos uma por uma: a) Em “... deviam ter havido mais de dez chamadas...”, 
há um desvio de concordância, uma vez que o verbo auxiliar deveria estar no singular, 
pois faz parte de uma locução em que o verbo haver tem sentido de “existir”. Quando 
isso ocorre, a impessoalidade do verbo haver passa a todos os verbos da locução ver-
bal. Portanto, todos ficam na 3ª pessoa do singular obrigatoriamente. Outro desvio 
claro é o uso de aonde. Tal expressão só é acertada quando há um verbo ou um nome 
exigindo a preposição a, que se junta ao advérbio onde formando a expressão aonde. 
Não é o caso no contexto; deveria ser apenas onde. c) Há um desvio de concordância 
verbal em “... o desempenho de todos eles decaírem intensa e irreversivelmente.”, pois o verbo 
deve concordar em número com o núcleo do sujeito (desempenho). Portanto, o 
adequado à norma culta é: “o desempenho de todos eles decair intensa e irreversivelmente.” 
d) Novamente há problemas de concordância (verbal e nominal) neste texto. Veja 
a reescrita com correção: “... são realmente confiáveis... os números que indicam...” e) 
Melhor seria usar a expressão de valor causal Haja vista e não o particípio isolado 
Visto, que, inclusive, não concorda em número e pessoa com o seu sujeito a oportu-
nidade...; deveria ser Vista. Além disso, há um problema de colocação pronominal: 
... os legisladores não convenceram-se da necessidade...”. Deveria ser: “... os legisladores não 
se convenceram da necessidade...”, pois o advérbio de negação (não) atrai o pronome 
oblíquo átono (se), ficando este antes do verbo (próclise). Não satisfeito, o cara que 
escreveu este texto cometeu outro desvio: “... da necessidade de ver postergado, no 
último momento, as datas das primeiras reuniões setoriais.”. Há um erro de concor-
dância nominal, pois o adjetivo postergado está ligado a as datas das primeiras reuniões 
setoriais. Sendo assim, o texto deveria ser reescrito assim para que houvesse correção 
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gramatical: “da necessidade de ver postergadas, no último momento, as datas das primeiras 
reuniões setoriais”. 

11 – C. Vejamos as que devem ser corrigidas: a) O ideal seria Nesta época, pois remete 
ao tempo presente do falante. Nada justifica o uso da conjunção e. Quem transforma 
algo... transforma algo em... Portanto, a reescritura deveria ser: “Nesta época do ano, 
as enchentes, mais do que previsíveis, como todos o sabem, transformam a cidade em uma 
paisagem horrenda.”. b) Falta vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado por si 
só. Há falta de clareza, pois não se sabe se o sujeito do verbo teme é isso ou a sociedade. 
Se eu digo que o sujeito é isso, queremos dizer que o fato de a atividade docente exercer 
liderança nata (retomada pelo isso) teme a sociedade, isto é, causa temor na socie-
dade. Por outro lado, se a sociedade for o sujeito, queremos dizer que a sociedade tem 
medo da ideia de a atividade docente exercer liderança nata, em que isso passaria 
a ser o objeto direto. Deveria estar assim reescrita: A atividade docente, por si só, já 
exerce uma função de liderança nata, e é isso que às vezes a sociedade teme, pois 
nem todos os mestres primam por ética. d) A palavra prevensão está escrita errada, 
deveria ser prevenção. O sufixo -ção é formador de substantivos abstratos. Prevenção 
é o ato de prevenir. e) Desvio de concordância. Se o sujeito é composto anteposto ao 
verbo, este deve ficar no plural. Veja a correção: “Minha expressão de compromisso para 
com meus pares e o órgão a que passarei a pertencer hão de ser demonstrados a cada passo de 
minha atuação, pela qual sempre zelarei, como venho demonstrando por anos consecutivos.”.

12 – E. Vejamos as alternativas comentadas: a) O verbo intervir é derivado do verbo 
vir, logo a conjugação é igual. Uma vez que esse verbo está no pretérito imperfeito 
do indicativo no contexto, deveria estar escrito assim: “A mãe sempre intervinha nas 
discussões...”. b) Há um problema de ortografia: não é recaptulava, mas recapitulava, 
do verbo recapitular, derivado de capítulo. O outro problema polêmico está neste 
trecho: “... a ponto dos colegas pedirem...”. Alguns gramáticos dizem que não pode 
haver contração antes de sujeito no infinitivo, outros dizem que não há problema 
algum. Se olharmos de um ponto de vista ortodoxo, diríamos que há um erro, pois, 
se não há contração, deveria estar redigido assim o trecho: “... a ponto de os colegas 
pedirem...”. E é assim que vê a FCC, ortodoxamente. c) Falta vírgula para separar a 
oração subordinada adverbial deslocada. A forma verbal obstrói não existe, mas sim 
obstrui. A reescrita certa é esta: Nesse processo de conscientização, são importantes 
o reconhecimento e respeito às diferenças, e, como ele não as exercita, só obstrui o 
crescimento do grupo. d) O verbo advir é derivado do verbo vir, portanto a conjuga-
ção é idêntica. Deveria ser, como está no pretérito imperfeito do subjuntivo, assim: 
“Se muitas perdas adviessem...”.
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13 – D. Vejamos os comentários: a) Descriminatória não! O certo é discriminatória. 
Muitos se confundem com essas duas palavras por serem parônimas, ou seja, pala-
vras parecidas na pronúncia e na grafia. Só que, normalmente, se usa descriminar 
significando “inocentar”, “absolver”; já discriminar significa “diferenciar”, “distinguir” 
(no contexto tem a ver com racismo). b) A forma verbal obtem segue a regra das 
oxítonas terminadas em -em, logo deve ser acentuada: obtém. Se estivesse no plural, 
receberia acento circunflexo, pois é derivada do verbo ter: ele obtém, eles obtêm. Além 
disso, expúrios é forma não existente na língua, o correto é espúrios. c) Segundo as 
regras de plural dos substantivos compostos, quando um substantivo é formado por 
numeral + substantivo, ambos variam, logo a forma acertada é sextas-feiras. e) O adje-
tivo institucionais está errado, pois ele deve concordar em número com o substantivo 
ordem, ficando no singular: “... ordem institucional...”.

14 – C. Comentando... a) A fotografia é o sujeito do verbo ombrear, logo ele deve ficar 
no singular, concordando em número com o sujeito: “Apesar de se ombrear com outras 
artes plásticas, a fotografia...” b) A forma verbal imagine deveria concordar em número 
com o sujeito os tempos, ficando assim: “... nem se imaginem os tempos...”. Além disso, o 
verbo suscitar não exige preposição a de modo que ela tenha de aparecer antes do 
pronome relativo. Portanto, o trecho corrigido é este: “... nem se imaginem os tempos que 
suscitarão essa imagem...”. d) Tal deve ficar no plural para concordar com as experiências 
físicas de uma fotografia. Deveria também haver um hífen ligando o pronome oblíquo 
átono ao verbo auxiliar: podem-se inocular. Muitos gramáticos modernos, entretanto, 
já aceitam a ausência do hífen. Reescrevendo o texto, temos: As experiências físicas 
de uma fotografia, tais como ocorrem nos espelhos da Alice, podem-se inocular em 
planos temporais. e) Deveria ser implicações para evitar a ambiguidade de implicâncias.

15 – B. Há falha estrutural neste excerto: “Embora haja quem aposte no critério único de 
julgamento, para se promover a igualdade, visto que desconsideram o risco do contrário.”. Já 
ouviu falar em truncamento sintático? Bem, é exatamente isso que está ocorrendo 
neste excerto. O truncamento sintático ocorre quando a estrutura sintática parece 
uma colcha de retalhos, de modo que fica difícil analisar um período, pois ele está 
cheio de falhas, “buracos” dentro de sua construção, como se as partes não estivessem 
conectadas ou como se faltasse algo. Observe que no período da letra B (o gabarito!) 
não há oração principal. De modo que há um corte (truncamento) na estrutura 
sintática, ficando ela incompleta. 

16 – E. Vejamos uma por uma (já corrigidas). a) No memorial do professor, está registrado 
que ingressou na universidade em idade inferior à determinada pela lei. (Vírgula para separar 
o adjunto adverbial deslocado; quem ingressa, ingressa em.) b) O fato de que o acusado 
se recusa a dar detalhes é o que mais pesará na decisão dos jurados. (Faltou a preposição de 
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exigida pelo nome fato.) c) O movimento a que me filiei nos anos 70 foi grandemente res-
ponsável pela renovação da pintura no Brasil. (Quem se filia, se filia a, logo a preposição 
fica antes do pronome relativo obrigatoriamente.) d) Esta é, enfim, a parca remuneração 
com a qual arco totalmente com as despesas da casa. (Eu arco totalmente com as despesas 
da casa com a parca remuneração.)

17 – D. Vejamos uma por uma (já corrigidas). a) Quaisquer que sejam os motivos alegados 
pela comissão para justificar o atraso, devem-lhe ser repassadas as anotações acerca dos itens em 
que houve perda do prazo de entrega anteriormente acordado. (Plural de qualquer: quaisquer; 
não se usa pronome oblíquo após pausa, a não ser que seja por causa de uma inter-
calação, o que não é o caso.) b) Demos a eles a notícia de que mais almejam e passeemos 
nosso olhar sobre seus semblantes: o que veremos surpreenderá, pois será muito mais do que 
alguém possa supor. (Preposição de exigida por notícia; passear, na 1ª pessoa do plural 
do imperativo afirmativo, vem da 1ª pessoa do plural do presente do subjuntivo, logo 
passeemos.) c) O empreiteiro jura que reconstrói a laje danificada em poucos dias, mas existem, 
na avaliação do engenheiro e do arquiteto, sérias dúvidas quanto à possibilidade de isso ser 
possível. (Usa-se i em verbos terminados em -uir; além disso, observe a concordância: 
existem...(verbo) dúvidas... (núcleo do sujeito).) e) Registra-se em livros de história que 
aqueles artesãos eram bastante hábeis com as ferramentas que eles mesmos produziam, o que 
lhes garantiu a fama de burilar com criatividade qualquer tipo de material. (Registra-se tem 
sujeito oracional, logo fica na 3ª pessoa do singular; mesmo varia normalmente quando 
é um pronome demonstrativo.)

18 – E. Vejamos uma por uma (já corrigidas): a) Tudo que fizeram a fim de angariar a 
simpatia do diretor pela proposta não deu bons frutos, por isso não lhes restou, conforme estavam 
todos de acordo, outra ideia a não ser agregar valor ao projeto inicial. (A fim de: finalidade; 
restou (verbo)... outra ideia (sujeito)...; de acordo com a nova reforma, ideia se escreve 
sem acento.) b) Os jornalistas não creem que existam documentos espúrios em meio àqueles 
já examinados, e isso porque já haviam feito cuidadosa checagem, todavia, a transparência 
impondo, voltarão à tarefa de imediato. (Porque explica, logo é junto sem acento; voltar 
exige preposição a + a (tarefa) = à tarefa (crase!).) c) A questão ficou cada vez mais 
descaracterizada quando, logo depois da visita, o antropólogo defendeu que aquelas dificul-
dades não se restringiam às nações indígenas daquela região, sendo mais universal. (Logo 
depois da visita é adjunto adverbial deslocado, logo devem-se usar vírgulas; o verbo 
restringir exige a preposição a.) d) A manutenção e apoio ao grupo de escoteiros dependem 
de ele aceitar a contrapartida dos empresários, que não é, aliás, nada abusiva, visto que eles 
executam as tarefas solicitadas cotidianamente, sem desgaste exaustivo. (Não há contração 
antes de verbo no infinitivo segundo a maioria dos gramáticos (de ele aceitar...); 
abusiva, concordando com contrapartida.)
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19 – A. Vejamos uma por uma (já corrigidas): b) Por mais que queiramos negar envol-
vimento dos menores no distúrbio, pode haver fatos que desconheçamos, por isso acataremos 
as orientações que advenham do episódio. (Pode haver, no singular, pois o verbo haver 
(=existir) não permite que o auxiliar da locução verbal varie.) c) Pelo que dissestes sobre 
a incrustação das joias, mereceis parabéns, e também pela competência, pois, sem tê-las sequer 
mostrado à interessada, tornou-a uma feliz compradora. (Uniformidade de tratamento (vós 
dissestes; vós mereceis); privilegia-se a ênclise após pausa não antecedida de intercala-
ção.) d) A especialista à qual se devem as pesquisas educacionais diz que cada uma das escolas 
que se propuseram a fornecer dados declararam o motivo particular que as pôs em movimento. 
(O sujeito de dever, acompanhado de partícula apassivadora, é pesquisas; propor no 
futuro do subjuntivo é propuseram.) e) As terras de que essa espécie de vinho provém são as 
do tipo mais recomendável para a cultura da videira, motivo pelo qual são tão valorizadas e 
desejadas por viticultores. (Provém é derivado do verbo vir, que, na 3ª pessoa do plural, 
recebe acento circunflexo, mas não é o caso, pois seu sujeito é espécie; recomendável 
concorda com tipo.)

20 – D. Vejamos uma por uma (já corrigidas): a) Não quero e não devo contar qual foi 
a confusão em que me meti, nem por que idas e vindas acabei percebendo o real perigo que 
corria. (Usa-se por que, pois equivale a “por quais”.) b) Todos estando bastante, ou ex-
cessivamente, contrariados, nesse diapasão, nada se podia fazer para acalmar o representante 
dos funcionários, de cujo apoio sustentaria o evento. (O trecho “Todos estando... diapasão” 
deve ser separado por vírgula, pois se trata de uma oração reduzida deslocada; o 
nome apoio exige a preposição de, que fica antes do relativo cujo obrigatoriamente.) 
c) O debate seguia acalorado entre o jornalista e o entrevistado, sendo, por essa razão, o convite 
feito a um mediador, pois de sua presença dependia o impasse. (Por essa razão é um adjunto 
adverbial deslocado, por isso as vírgulas; o pronome possessivo sua provoca possível 
ambiguidade.) e) O indivíduo contribui com a cidadania, quando se posiciona a favor dos 
direitos, porém corrompe a ética, se faz (algo) contra os preceitos morais. (O verbo corromper 
rege seu complemento sem preposição; o verbo fazer precisa manter correlação 
verbal com corrompe.)

21 – D. Vejamos uma por uma (corrigidas): a) Houve (verbo haver com sentido de 
existir não varia) muitas mudanças nas condições externas e internas da economia, que 
contribuíram para a estagnação da indústria brasileira. Do lado externo, os altos preços das 
matérias-primas exportadas pelo Brasil encorpam a entrada de divisas e valorizam (o verbo 
concorda com o núcleo do sujeito – preços) o real. b) Internamente, a renda do trabalho 
ampliada por políticas salariais e previdenciárias generosas (a oração subordinada adjetiva 
restritiva reduzida de particípio não é separada por vírgula) estimula o consumo e o setor 
de serviços. O resultado seria a especialização da economia nos setores primário e terciário, cuja 
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forte geração de emprego, (houve truncamento sintático, ou seja, a estrutura sintática não 
está completa, pois falta verbo na oração adjetiva iniciada pelo pronome relativo cujo) 
em troca de menor competitividade industrial. c) A perda de mercado para importações, por sua 
vez, não seria (o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito – perda) um problema, 
já que boa parte delas seria compras de bens de capital para investimento e modernização do 
parque industrial. e) É temerário considerar que (não pode haver vírgula após a conjun-
ção integrante separando a oração principal da subordinada) um país de renda média 
e com baixa escolaridade, como o Brasil, (expressão intercalada deve vir entre vírgulas 
no meio da frase) possa manter tal padrão de crescimento. Serviços que geram renda, hoje, 
são atividades complexas como design industrial e marketing, de alto conteúdo intelectual.

22 – E. Vejamos o(s) erro(s) corrigido(s): O investimento externo direto mudou de patamar. 
Até o ano passado, (faltou uma vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado) 
eles cobriam praticamente o deficit em conta corrente, o (nada exige a preposição a antes do 
pronome demonstrativo o) que limitava o efeito, para explicação da valorização da moeda, 
de tsunamis monetários e capitais especulativos.

23 – A. Vejamos uma por uma (corrigidas). b) Mas há também os fatores que não depen-
dem diretamente dos agentes econômicos, como o ambiente institucional para a realização de 
negócios, a infraestrutura de uso comum, as prioridades e a execução da política econômica, 
o que se reflete (o verbo deve concordar com o antecedente do pronome relativo – o) 
no crédito e na carga tributária. c) São vários os fatores que contribuem para os saltos de pro-
dutividade. Alguns relacionados ao (o adjetivo exige a preposição a) processo produtivo, 
como a inovação (não há crase, pois não há exigência da preposição a), a melhoria da 
gestão dos recursos disponíveis, a atualização tecnológica, a motivação dos que produzem, a 
utilização dos insumos (bens e serviços) mais adequados para se chegar (como o se é uma 
partícula de indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar na 3ª pessoa do singular) 
ao resultado final. d) Com uma taxa de investimento relativamente baixa, cuja proporção do 
Produto Interno Bruto (PIB) (note que houve truncamento sintático de novo, uma vez 
que a oração iniciada por cuja está sem verbo; além disso, como a pseudo-oração 
adjetiva é explicativa, deveria vir entre vírgulas, como eu coloquei aqui), pouco acima 
dos 19%, o Brasil conseguiu avançar socialmente sem um crescimento econômico tão forte. e) A 
estabilidade monetária abriu caminhos para ganhos de produtividade que tornaram (o verbo 
concorda com o antecedente do pronome relativo – ganhos) factíveis tais avanços, mas 
é preciso definir prioridades claras nos gastos públicos.

24 – D. Vejamos o(s) erro(s) corrigido(s): Não se deve contemplar o Brasil como uma ilha 
de tranquilidade, de estabilidade, de equilíbrio, no meio da infindável crise internacional. A 
experiência europeia mostra os elevados custos de se adiar (o verbo concorda com o núcleo 
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sujeito – enfrentamento) constantemente o enfrentamento dos problemas de competitividade. 
A alternativa c) está errada também, pois a sigla, com função de aposto, deveria vir 
entre travessões, vírgulas ou parênteses, segundo consulta aos principais manuais 
de redação. Apesar disso, temos visto alguns textos da ESAF com uso da sigla após o 
nome por extenso antecedida de apenas um travessão. Pelo visto, a ESAF considera 
o uso de um (1) travessão antes de sigla correto.

25 – C. Vejamos uma por uma (corrigidas): a) Por tornar mais acentuada a perda de 
competitividade da indústria brasileira, a valorização do real em relação ao dólar vem (o verbo 
concorda com o núcleo do sujeito (valorização) ficando no singular, sem acento cir-
cunflexo) despertando reações cada vez mais ácidas de dirigentes empresariais, mas está muito 
longe de ser o único, ou o principal (não há vírgula entre adjunto adnominal e seu nome) 
problema que prejudica o desempenho do setor manufatureiro. b) Questões estruturais e modelos 
de gestão empresarial inadequados têm (o verbo concorda, no plural, com os núcleos do 
sujeito composto – questões e modelos) sobre a atividade industrial efeitos negativos muito 
mais profundos e duradouros e, por isso, mais nocivos do que a taxa de câmbio. d) Mesmo, 
porém, que a questão cambial venha a ser superada, a qualidade da atividade industrial conti-
nuará prejudicada por deficiências históricas, e, por isso, (expressão intercalada vem entre 
vírgulas) muito conhecida (concordância nominal com o substantivo qualidade), mas 
tolerada (idem à anterior) por governantes, empresários, trabalhadores e pela sociedade. (A 
expressão que tem sido não mantém paralelismo sintático com muito conhecida – verbo 
no particípio). e) Pesquisas e estudos recentes não deixam dúvidas quanto aos impactos do 
câmbio valorizado sobre a produtividade da indústria brasileira quando comparados com os 
de outros países. (Ambos os termos devem concordar com impactos.)

26 – B. Vejamos o erro: É provável que a importância da educação como 
determinante do rendimento das pessoas e da sua desigualdade está superestimada 
nas análises econométricas, simplesmente porque não se dispõe (VTI acompanhado 
de partícula de indeterminação do sujeito fica na 3ª pessoa do singular) de boas 
medidas para vários outros determinantes da renda, que estão positivamente correlacionados 
com a escolaridade.

27 – E. Vejamos os desvios das demais opções: a) O que se dissipa é a diferença entre a 
demanda e a oferta globais, e não “uma ampliação do déficit em conta corrente”, como dá a 
entender esta opção. Não houve preservação da coerência do texto. b) Daí natural-
mente resulta que a diferença entre a demanda e a oferta globais, inexoravelmente, se dissipa 
(cuidado com a concordância!) por um aumento da inflação interna nos preços dos bens 
não transacionáveis (os serviços) e uma ampliação externa do déficit em conta corrente. c) 
O que se dissipa, no texto original, é a diferença entre a demanda e a oferta globais, não 
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“o resultado natural da...”. Além disso, há erro de concordância: O resultado natural 
da diferença entre a demanda interna e a oferta global se dissipam. d) “a diferença entre a 
demanda que dissipa a oferta global dissipa” (construção absurda!). Falta uma vírgula 
antes de externamente.

28 – E. Vejamos os problemas: a) A valorização do real e o custo Brasil, que têm reduzido 
a competitividade de nossos produtos industriais no mercado internacional, ao mesmo tempo 
que torna o mercado interno mais vulnerável à concorrência de produtos de outros países 
com consequências ruins não só para a balança comercial, mas também para os níveis de 
emprego e de renda para a arrecadação de tributos. (Houve truncamento sintático, pois 
falta uma parte da frase, o verbo da oração principal do sujeito “A valorização do 
real e o custo Brasil”.) b) No custo Brasil, (adjunto adverbial deslocado exige vírgu-
la) constam os elevados preços (cuidado com a concordância) da energia elétrica e do 
gás natural, a insuficiência e relativamente precária malha de transportes, o baixo nível 
de investimentos em tecnologia e uma estrutura tributária que incide sobre a produção e o 
consumo, e não sobre a renda e a riqueza. (As vírgulas separam termos enumerados; a 
última vírgula vem antes do e, pois ele equivale a mas.) c) O fato é que o setor indus-
trial ficou estagnado (erro de ortografia) em 2011, puxando para baixo o crescimento do 
PIB, sendo o mais baixo entre todos os países sul-americanos. E as perspectivas são de novo 
crescimento do produto industrial próximo a zero − com um tímido crescimento do PIB. d) 
O elevado custo de nossa logística é outra causa que não vem (observe a concordância!) 
sendo devidamente enfrentada. O barateamento do custo da energia e dos transportes requer 
(observe a concordância!) a ampliação dos investimentos públicos, necessidade que se 
choca com um dos pilares da política econômica.

29 – D. O trecho tem um erro de concordância. Segundo a ESAF, por mais que o 
sujeito composto esteja posposto ao verbo, tal banca não aceita a concordância atra-
tiva. Já vimos isso no capítulo de Concordância. Logo, o trecho deveria ser reescrito 
assim: “... foram precisamente [a elevação dos salários e a crescente formalização do trabalho 
(sujeito)]...”.

30 – ERRADO. Necessita-se (verbo transitivo indireto seguido da partícula de 
indeterminação do sujeito deve ficar na 3ª pessoa do singular) tanto da criação de 
métodos transparentes e previsíveis quanto da definição clara do que se considere violação 
ética, cujas alegações [desse tipo] (expressão indicativa de posse totalmente descar-
tável, pois o pronome cujas já indica posse) sejam submetidas (esta locução verbal 
fica no plural e, no caso do particípio, concordando em gênero e número com 
alegações) à investigação.
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31 – ERRADO. Independentemente das razões que as levem (o pronome relativo exige 
a próclise) a sujeitar, por exemplo, suas posses ou sua moradia ao trabalho pericial, a toda 
pessoa (não há crase antes do pronome indefinido toda) estão garantidos os direitos de: 
ser autor de seu destino e de optar pelo (a contração, por bem da eufonia, deve acontecer) 
caminho de sua conveniência.

32 – ERRADO. Mas, (esta vírgula deve ser colocada para marcar a intercalação da 
oração adverbial reduzida) apesar da grande importância da ética deontológica, ela parece que 
é insuficiente para se aprofundarem reflexões éticas quanto a condutas (não há crase diante 
de palavra pluralizada com sentido genérico) profissionais, em vista de (a maioria dos 
gramáticos recomenda que não se flexione elementos de uma locução prepositiva) 
se entender que ela seja atendida quando os códigos são simplesmente obedecidos. 

33 – ERRADO. O erro está na colocação pronominal, pois o pronome relativo atrai 
o pronome oblíquo átono: Para um coronel que se queixava da vida em quartel.

34 – CERTO. Se fizermos a comparação entre os textos, veremos que a paráfrase 
está perfeita, pois as estruturas são sinônimas. Veja: A antropologia tem demonstrado 
(1) que muitas atividades (2) atribuídas (3) às mulheres (4) em uma cultura (5) podem ser 
atribuídas (6) aos homens em outra (7). Segundo a antropologia (1), várias atividades (2) 
que são atribuídas (3) ao sexo feminino (4) em dada cultura (5) podem atribuir-se (6) ao sexo 
masculino em outra (7).

35 – ERRADO. A espécie humana distingue-se entre si no que concerne à anatomia e à fisio-
logia (o verbo concernir exige a preposição a + a (artigo) = à), por meio do dimorfismo 
sexual, embora seja falso crer que as diferenças de comportamento verificadas (concorda com 
diferenças) entre as pessoas de sexo distinto determinem-se (concorda com diferenças) de 
forma biológica. 

36 – CERTO. Compare e veja (mero uso de sinônimos): Carregar (1) cerca de (2) vinte 
litros de água (3) sobre a cabeça (4) implica (5), na verdade (6), um esforço físico considerável 
(7). Para que se carreguem (1) aproximadamente (2) vinte litros d’água (3) na cabeça (4), 
requer-se (5), na realidade (6), um imenso esforço físico (7). 

37 – CERTO. Quando o pronome oblíquo faz parte de uma locução verbal cujo 
verbo principal está no infinitivo e houver uma palavra atrativa antes da locução, 
o pronome pode ficar antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Logo, 
ambas as formas estão corretas.
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38 – ERRADO. Compreender, pois, o modo por que (= pelos quais; usa-se separado e sem 
acento) tais materialidades influenciam a (o verbo influenciar é transitivo direto e não 
exige a preposição em) elaboração do ato comunicativo é essencial para entender-se como 
elas chegam a (não há crase antes de verbo) afetar a (o verbo afetar é transitivo direto 
e não exige a preposição em) própria organização do tecido social. 

39 – CERTO. Novamente, sinônimos: “a pequena causa (1), ou o motivo irrelevante (2), 
pode produzir (3) um grande efeito (4)”/“a causa pouco significativa (1), ou o pequeno motivo 
(2), pode provocar (3) um resultado de extensa repercussão (4)”. 

40 – ERRADO. Porém, estudando-se os impérios, antigos ou recentes, permite-se que sejam 
acessadas (concorda com raízes) as raízes do mundo contemporâneo, e aprofundados 
(concorda com modos), pela nossa compreensão, os modos como está organizado o 
poder político.

41 – ERRADO. Contudo, estudar os impérios, antigos ou recentes, proporciona-nos o acesso 
às raízes do mundo contemporâneo e leva-nos a (não há crase antes de verbo) aprofundar 
a compreensão dos modos conforme os quais (não há preposição sendo exigida por ne-
nhum elemento) se organiza (a próclise é obrigatória por causa do pronome relativo) 
o poder político. 

42 – A. As expressões “passeá” (passear), “saí” (sair), “brincá” (brincar), “di” (de), (gostava 
muito)... “di” (de) vôlei, “andá” (andar), “a palhaça” ou “fases mais gostosas” marcam a 
informalidade e, portanto, o registro coloquial. As reticências, próprias da língua 
escrita indicam as pausas organizadoras do discurso oral, que entrecortam o fluxo 
contínuo da fala.

43 – A. Autoexplicativa. Ou seja, o entrevistado, apesar de ser um dos maiores críticos 
da gramática normativa no Brasil, é capaz de adaptar-se ao contexto comunicativo 
em que se insere, respeitando as regras gramaticais da língua culta.

44 – A. Só um detalhe sobre a a): Quando falamos em prova, no direito, tem-se a idéia (se-
gundo a nova ortografia, esta palavra é sem acento) de que existe algo a ser defendido ou 
algo que venha a ser contestado. Dentro dessa linha cognoscível, entende-se que vai existir sempre 
um agente acusador e um agente acusado. Veja os desvios das demais: b) Pois bem, a prova é 
o meio de resolução desse conflito existente, da qual [é dela que (construção redundante e, 
portanto, dispensável)] o juiz irá extrair aqueles meios exequíveis à resolução pendente. c) O 
juiz não tem o ônus de buscar a verdade – ele somente apresenta às partes (o verbo apresentar 
é VTDI, por isso cuidado com a regência: apresenta-se algo a alguém) a verdade mais 
justa diante do caso em questão. A parte é quem tem o ônus de buscar a verdade, daí as provas, 
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serem de suma importância para a resolução do litígio. d) Devido à atribuição de pontos a cada 
tipo de prova, o sistema tarifal de provas passou a facilitar as decisões dos juízes, que somente se 
encarregavam da somatória dos pontos que cada parte obtivera (conjugação verbal) mediante 
suas provas apresentadas e decidia o caso a favor de quem somara (correlação verbal) mais 
pontos. e) Para adquirir força probatória no processo judicial, os meios “moralmente legítimos” 
de obtenção de provas devem estar (locução verbal apresenta verbo principal no infinitivo 
não flexionado) em congruência com os aspectos lícitos do nosso ordenamento legal.

45 – E. Até a semana passada (não há obrigatoriedade no uso do acento grave), a esti-
mativa que prevalecia (erro de ortografia) era de que o ciclo de redução da Selic pararia em 
7,5%. Atualmente, (a vírgula aqui é facultativa, pois o adjunto adverbial deslocado é de 
curta extensão) a taxa está em 8%. Com a mudança, (vírgula marca adjunto adverbial 
deslocado de certa extensão) o mercado financeiro passa a trabalhar com a perspectiva de 
que o Banco Central reduza a taxa mais duas vezes. 

Capítulo 37

Gabarito

1 – CERTO. A mudança de posição dos vocábulos altera o propósito argumentativo 
do texto original, que tem como foco o riso, e não a seriedade, e altera a estrutura 
sintática. Veja que nem todos os argumentos usados no texto servem para seriedade: 
“É, de alguma maneira, o aspecto festivo do mundo inteiro, em todos os seus níveis,...”. Isso 
seria um contrassenso. Sobre a estrutura sintática, seria preciso mudanças na estru-
tura, quanto à sintaxe de concordância: “ele abarca a totalidade...” viraria “...ela abarca 
a totalidade...” etc. 

2 – CERTO. Questão de sinonímia. Note também que o enunciado nem fala de sen-
tido, mas sim de correção gramatical. De qualquer forma, a mudança de sinônimos 
(seguindo = aderindo) em nada prejudicou o trecho.

3 – A. Mero uso de expressões sinônimas, isto é, em vez de = em lugar de, só = tão somente. 
Não confunda em vez de/em lugar de com ao invés de/ao contrário de!

4 – E. Relação de causa e consequência e transformação entre orações reduzidas. 
Como o máximo de conhecimento é também o mínimo, nunca faltará perguntas a 
fazer e respostas pela metade.

5 – A. Observe que houve manutenção de sentido com a substituição de um conectivo 
por outro (ambos de valor causal) e substituição de verbo por advérbio: Considerada 
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ponto-chave em todas as investigações criminais, a perícia técnica vem ganhando destaque 
nos últimos anos por conta dos crimes de grande repercussão e que parecem ser de difícil so-
lução./Considerada ponto-chave em todas as investigações criminais, a perícia técnica vem 
ganhando destaque nos últimos anos em virtude de crimes de grande repercussão e de solução 
aparentemente difícil. 

6 – B. Questão de sinonímia e de nominalização. Observe: Outro benefício decorrente de 
ter amigos é manter a saúde em ordem./Outro benefício resultante de ter amigos é a manutenção 
da saúde em ordem. 

7 – D. Em todas as opções, há possibilidades de paralelismo (repetição de preposição). 
A melhor resposta é a opção D. Digo “melhor resposta”, pois o enunciado pede “a 
reescrita que não preserva a correção gramatical e o sentido original do texto. No 
entanto, só há mudança de sentido, e não incorreção na reescritura “Repare que esses 
grandes artistas dificilmente se submetem às adaptações feitas diretamente de uma obra”. A 
crase está adequada, pois houve determinação, com o uso de artigo definido feminino 
plural antes de adaptações. A mudança de sentido ocorre porque, na reescritura, o 
artigo define, torna conhecida as adaptações. Na primeira frase, a ausência de artigo 
definido implica uma ideia genérica a respeito de adaptações.

8 – A. Substituição de pronomes e uso de advérbio anafórico. O cujo estabelece re-
lação de posse entre o termo antecedente e o consequente (o moralismo desse país = 
cujo moralismo). O verbo representar está no futuro do pretérito (representaria) devido 
à correlação com a forma de pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo promover 
(promovesse). O uso do advérbio lá refere-se aos EUA (lá = nesse país).

9 – D. Trabalha-se transformação de oração desenvolvida condicional para reduzida 
condicional e uso de conectivo condicional. Na letra D, entretanto, a ideia de “As-
saltando, não reaja” é igual a “Se for assaltar, não reaja”, o que provoca mudança de 
sentido em relação à frase original.

10 – B. Ocorre nominalização e transformação de oração desenvolvida para reduzida. 
Compare: A coordenadora exigiu que adiasse o encontro até que as infrações que o funcionário 
cometeu fossem solucionadas./A coordenadora exigiu o adiamento do encontro até a solução 
das infrações cometidas pelo funcionário. 

11 – B. Na reescritura, o adjetivo regulares deveria vir no singular, pois tem como 
referente o sujeito oculto do verbo dar. Ou seja, a reescritura que não desrespeitaria 
a correta morfossintaxe do padrão formal escrito da língua portuguesa seria esta: Se 
dá certo ou não, sendo regular ou não, é outra questão. 
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12 – E. O uso de sinônimos e a inversão de termos manteve o sentido básico entre o 
período do enunciado e a reescrita da letra E: “A solução foi muito simples (1): de todos 
os trabalhadores (2), sindicalizados ou não (3), era descontado anualmente (4), na folha de 
pagamento (5), o salário de um dia de trabalho (6).”/Foi simples a solução adotada (1) – seria 
descontado anualmente (4), na folha de pagamento (5) de todos os trabalhadores (2), sindica-
lizados ou não (3), o valor equivalente a um dia de trabalho (6). 

13 – A. O uso de sinônimos e a inversão de termos manteve o sentido básico entre as frases: 
Colocava sob minha análise (1) um texto que já nascera das vozes do folclore (2), e propunha-me 
entender as relações (3) deste texto com suas variantes intertextuais (4)./Submetia a meu escrutínio 
(1) um texto que, como se não bastasse haver nascido das vozes da cultura popular (2), eu desejava 
interpretar (3) tendo em vista as relações que mantém com suas variantes intertextuais (4). Observe 
que as demais opções apresentam, além de mudança de sentido, desvios gramaticais: b) 
recaptulado > recapitulado. c) implica... num... > implica... um... d) perca > perda. e) há = existir, 
e não = permanecer; além disso, pegada (com sentido de junto) é coloquialismo.

14 – D. I – Para que exista poeta, é preciso que exista essa consciência. Este é o sentido 
do trecho Sem essa consciência, não há poeta. Quando se diz “Não há essa consciência em 
quem não seja poeta”, está-se querendo dizer que não existe essa consciência em quem 
não é poeta. Logo, na reescritura proposta, se há mudança de sentido, a paráfrase 
está errada. II – A expressão aditiva “não só... como” é bem substituída por um conec-
tivo sinônimo, além de, mantendo-se o sentido. III – Por uma questão de correlação 
verbal, é preciso fazer a alteração no tempo e no modo verbal ante a reescritura.

15 – D. Note que houve mudança de posição dos termos da frase e uso de sinônimos. 
Compare: Devemos evitar, especialmente, (1) posturas que venham a contribuir (2) − ainda 
que indiretamente − (3) para o estabelecimento de elo automático entre a coerção e a promoção 
da democracia e dos direitos humanos (4)./Posturas que contribuam (2), mesmo que de ma-
neira indireta, (3) para o estabelecimento de elo automático entre a coerção e a promoção da 
democracia e dos direitos humanos (4), devem ser especialmente evitadas (1).

16 – A. Note que houve passagem de voz ativa para passiva, mudança de posição dos 
vocábulos e diferente modo de estabelecer relação de posse. Compare: ... o incon-
testável Grande Detetive, cuja brilhante inteligência dedutiva (1) é capaz de superar qualquer 
adversário (2).../Qualquer adversário pode ser superado (2) pela brilhante inteligência dedutiva 
do incontestável Grande Detetive (1).

17 – E. A construção de valor hipotético caso se verifique é sinônima da na hipótese de ser, e 
a inocência do investigado, da o investigado dado por inocente. Veja as demais: a) Na primeira 
frase, o advérbio de tempo ainda caracteriza o adjetivo rotineiros. Na segunda frase, ainda 
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caracteriza o verbo no gerúndio, prevenindo. b) Demais de é expressão não existente na 
língua; o certo é ademais de, sinônima de além de. c) Não houve concordância correta, de-
vendo ser: no risco de se manterem criminosos na impunidade, pois o se é apassivador. d) Não há 
concordância: “Dirigidos imediatamente pelo MP, serão produzidas somente as provas...”.

18 – ERRADO. A substituição de locução adjetiva por adjetivo gerou incoerência. 
Soma de indivíduos = conjunto de indivíduos; soma individual = os indivíduos somam 
alguma coisa.

19 – ERRADO. Apesar de não ter falado nada na teoria deste capítulo sobre trans-
posição de vozes verbais, já passamos pelo capítulo de vozes verbais, certo? Saiba 
que ela é trabalhada em prova em questões de reescritura, como ocorreu aqui. O 
Cespe/UnB, particularmente, adora esse tipo de paráfrase. Outra coisa: note que 
o enunciado diz: “Prejudica-se a correção gramatical”. Nada se fala sobre sentido. 
É claro que não há erro gramatical em substituir são considerados por consideram-se, 
pois há uma simples passagem de voz passiva analítica (são considerados) para a voz 
passiva sintética (consideram-se). Note também que se manteve o mesmo número, 
modo e tempo verbais na passagem. Isso é primordial. Revise vozes verbais (teoria e 
questões), se, a essa altura do campeonato, você ainda tiver dificuldades.

20 – CERTO. Podemos usar nos quais no lugar de onde para retomar palavra de valor 
locativo, como municípios.

21 – CERTO. Tais expressões são sinônimas. Você, pelo seu conhecimento vocabular, 
teria de saber que cooptado é o mesmo que atraído; Cooptar é “atrair (alguém) e fazer 
participar de um movimento, ideologia, partido, ideal etc.”.

22 – CERTO. A forma de presente do indicativo “facilita” tem aspecto durativo, como 
“vem facilitando” e “tem facilitado”, logo tais locuções substituem bem o verbo simples.

23 – C. Há uma relação de causa e consequência entre “vêm se sentindo menos pobres” 
e “vêm comprando”, logo a reescrita adequada é com porque, conjunção causal. 

24 – C. Houve uso de sinônimos e substituição de conectivo de mesmo valor se-
mântico. Compare: “O simples estabelecimento do princípio da igualdade, no entanto, não 
logrou eliminar as diferenciações existentes.”/O mero estabelecimento do princípio da igualdade, 
entretanto, não conseguiu abolir as discriminações existentes. Fácil!

25 – ERRADO. O que é passiva e modelada é a periferia colonial, não as colônias. 
Além disso, não se trata de um centro científico, mas sim de um centro de atividade 
científica. Houve inversão de foco, por isso houve mudança de sentido.
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26 – B. Há uma relação de causa e consequência entre os períodos, logo usa-se o 
conectivo porque.

27 – B. Transformação perfeita de oração subordinada adverbial concessiva reduzida 
de gerúndio (se a oração reduzida de gerúndio vier iniciada pela preposição acidental 
mesmo, será concessiva) para desenvolvida: Mesmo não havendo.../Embora não haja...

28 – B. Se a conectividade é, de longe, o maior disfarce que a solidão humana encontrou, isso 
significa que nenhum disfarce de nossa solidão chegou a ser mais eficaz do que o da 
conectividade atual. A paráfrase explica o sentido da frase original. Veja os equívocos 
nas demais opções: (A) A expressão de longe intensifica o conteúdo semântico da 
oração em que se encontra, já à distância serve apenas para marcar a noção de espaço 
na oração em que se encontra. (C) Além de haver mudança de sentido, pois nada se 
fala de preferência no texto original, há um desvio de regência do adjetivo preferível, 
que exige a preposição a: Nossa dissimulada solidão é preferível, como sempre foi, à nossa 
ansiedade de comunicação. (D) O texto original nada fala de necessidade de imersão 
na solidão. (E) Nada se fala sobre geral e efetiva conectividade no texto original, além 
disso nada se fala sobre superação da solidão.

29 – A. Só houve inversão na posição dos termos, o sentido não mudou. Veja os 
problemas das demais alternativas. (B) Todo o = inteiro/todo = qualquer; mudança 
de sentido. (C) O substantivo fato exige a preposição de, que, segundo a maioria 
dos gramáticos e das bancas, deve vir explícita antes de oração objetiva indireta ou 
completiva nominal. Lembre-se deste posicionamento da Consulplan, em futuras 
questões. Sobre o verbo implicar (= acarretar), ele é VTD, não exige complemento 
preposicionado por em, segundo a maioria dos gramáticos e das bancas. Cuidado! 
(D) Precisamente falando, por meio de e através de têm sentidos diferentes. O primeiro 
indica o meio pelo qual uma ação se realiza; o segundo indica que algo atravessou 
algo. Hoje em dia, usamos indiferentemente os dois, indicando a mesma coisa, mas 
deve-se evitar, pois assim ensinam os grandes mestres e o Manual de Redação Oficial 
da Presidência da República. Além disso, há um desvio de colocação pronominal em 
que faz-se, pois o vocábulo que atrai o pronome oblíquo.

30 – C. O verbo dever indica obrigatoriedade, o que mudaria o sentido de poder, no 
contexto.

31 – D. Houve inversão de termos, mas a ideia de contraste se manteve entre o fato 
de a educação não ser um processo de consumo de aulas, mas sim (= senão) de acúmulo 
de conhecimento.
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32 – E. Note os conectivos concessivos iniciando as orações desenvolvidas: Ainda que, 
Conquanto, A despeito de, Posto que... Lembrou-se da dica do mesmo, em um dos comen-
tários anteriores, iniciando oração reduzida de gerúndio (sempre concessiva)? Já a 
oração reduzida de infinitivo iniciada por Visto é sempre causal. Fica a dica!

33 – E. Pela baixa qualificação dos alunos (causa), o aumento nas vagas do ensino superior não 
trará o resultado desejado (consequência)/O aumento nas vagas do ensino superior não trará o 
resultado desejado (causa), portanto é baixa a qualificação dos alunos (consequência). Moleza!

34 – C. Substituição de conectivos de mesmo valor semântico e transformação de 
oração reduzida. A preposição acidental Segundo indica conformidade, assim como 
Consoante, De acordo com e Em conformidade com. Só nessa percepção já eliminamos a 
(A) e a (D). O erro na (B) é o uso de conquanto, que indica concessão, no lugar da 
oração adjetiva “sendo 13.310...”. O erro na (E) é o uso de cujo, que deve vir entre 
dois nomes estabelecendo relação de posse entre eles, o que não é o caso na opção. 
Por eliminação, ficamos com a (C), que se inicia, na parte final da reescritura, acer-
tadamente com o pronome relativo dos quais.

35 – A. No texto original, o falante viu muita coisa não pessoalmente, e a reescrita da 
opção (A) apresenta o avesso disso, o que prova a alteração de sentido.

36 – B. Mera questão de sinônimos, em que acabar completamente é o mesmo que 
aniquilar. (A) demolir. (C) exterminar. (D) saldar. (E) apaixonar.

37 – C. Com ou antes, passa-se a ideia que só os best-sellers foram recusados, e não os 
clássicos e os best-sellers, por isso há mudança de sentido.

38 – E. Coerentemente, houve apenas mudança na posição do sujeito, os editores, do 
verbo aprender.

39 – C. Tanto uma vez que como porquanto são conectivos causais.

40 – A. Tanto não obstante quanto apesar de são conectivos concessivos.

41 – A. O verbo haver, com sentido de ocorrer fica na 3ª pessoa do singular, pois é um 
verbo impessoal. Note que, na reescritura, se manteve o mesmo modo e o mesmo 
tempo entre eles. Nas demais opções, houve erro de concordância (B e C) e mudança 
de tempo verbal (D e E).
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