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MORFOLOGIA, SEMÂNTICA E ORTOGRAFIA
Olá, concurseiro(a),
Sou Claudia Kozlowski, Auditora-Fiscal da Receita Federal e, desde 2002, professora de Língua Portuguesa para concursos públicos.
Ao longo desses anos de magistério, tenho o privilégio de auxiliar muitos candidatos
no alcance de seu objetivo maior: a vaga nos mais diversos cargos públicos do país.
Minha experiência como “concurseira” auxilia bastante no magistério para concursos públicos, pois sabemos que o candidato não tem somente UMA disciplina
para estudar, mas 10, 15 ou até mais, então temos de tratar o assunto da forma
mais objetiva possível, sem perda de conteúdo. Isso sem falar que muitas vezes
o(a) pobre estudante ainda precisa conciliar trabalho, família, filhos e até vizinha
fofoqueira, que fica querendo saber o porquê daquele “estudo” todo...rs...
Nestes encontros, iremos estudar as questões de prova da Fundação Carlos
Chagas, uma das bancas mais consagradas do Brasil e responsável por diversos
concursos “top”, especialmente para os tribunais (TRF, TRT, TRE, TJ etc.).

Como são as provas da FCC?
São, em geral, muito bem elaboradas, com textos de leitura agradável. Vez por
outra somos “agraciados” com textos de Drummond, Rubem Alves, até encontramos Leandro Karnal (e suas análises interessantes...).

O que você encontra em uma prova da FCC?
As primeiras questões costumam explorar, de forma clara, o domínio da compreensão textual. Com calma e atenção, o(a) candidato(a) é capaz de acertar,
senão todas, pelo menos a maior parte das questões de interpretação, que re-
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presentam algo em torno de 30% da prova. Para preparação, sugiro que sejam
resolvidas “muuuuuuuuuitas” questões de interpretação de texto. Nada melhor
que a prática nesse aspecto.
Em seguida, a banca explora conhecimentos dos aspectos gramaticais, e é nesse ponto que “mora o perigo”. Algumas questões exigem do(a) candidato(a) domínio das regras da gramática normativa (norma culta). Nesse curso, a cada aula,
faremos uma revisão dessas regras e, sempre que possível, serão apresentadas
dicas que possam auxiliar sua compreensão e memorização.

Como serão nossas aulas?
Minha metodologia de ensino é tratar um assunto por aula (no máximo dois, caso
sejam correlatos), e explico por quê. Ainda que a prova não seja desta forma, ao estudar profundamente um tópico, mesmo que ele se apresente “misturado” a outros
em uma questão, você será capaz de identificar os erros e marcar a resposta certa.
Aliás, essa é uma das grandes vantagens de participar de um curso como esse. A
partir das questões extraídas de variados certames da banca, estudaremos
o aspecto teórico. Então, o formato do curso será teoria a partir de exercícios (=
questões de prova). Dessa maneira, além de fazer uma revisão teórica, você passa a
conhecer o “jeitão” da banca na cobrança dos conceitos gramaticais.
Caso uma questão aborde exclusivamente um assunto (trate só de verbos, ou
só de concordância etc.), ela será reproduzida na íntegra, devendo você indicar
qual a opção que atende ao enunciado.
Contudo, outras questões apresentam, em suas opções, assuntos diversos (opção “a” trata de um assunto; letra “b”, de outro, e assim por diante); às vezes, até
na mesma opção, há mais de um assunto envolvido (na mesma opção, são explora-
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dos aspectos de concordância e pontuação, de regência e crase etc.). Quando isso
acontecer, iremos apresentar somente o item a ser analisado, conforme o assunto
da aula (como se fosse uma questão de “certo ou errado”).
No fim de cada “encontro”, apresentamos todas as questões que foram objeto de
comentários, para que você, a seu critério, resolva o material de aula antes de ler os
comentários correspondentes. Se já tiver um bom domínio do assunto, essa é uma
maneira bem objetiva de estudar. Caso contrário, sugiro que acompanhe a aula conforme ela se apresenta (resolve a questão => lê o comentário) e, em um momento
posterior, volte a resolver as questões, testando, assim, seus conhecimentos.
Então, está mais do que na hora de começar a afiar seus conhecimentos em
Língua Portuguesa para fazer bonito e garantir muitos passos à frente dos demais
candidatos na disputa pela vaga.
O foco deste curso é a parte gramatical e, considerando os pontos mais cobrados nos últimos certames, selecionamos os seguintes assuntos a serem estudados:
Morfologia, Semântica e Ortografia (aula 1), Verbos (aula 2), Concordância (aula
3), Regência (aula 4), Crase (aula 5), Pronomes (aula 6), Conjunção (aula 7), Períodos (aula 8), Análise Sintática e Termos da Oração (aula 9) e Pontuação (aula 10).
E, antes de partirmos de fato para a aula de hoje, quero deixar claro que o critério de seleção das questões é a qualidade (possibilidade de explorar o conteúdo), e não a data ou o nível da prova (superior, médio, fundamental) em que estas
surgiram em prova. Por isso, algumas vezes podemos encontrar questões mais
antigas, mas que constam desse material por serem excelentes. Mas não se preocupe, porque também incluo questões “fresquinhas”, extraídas dos mais recentes
certames. Como tudo na vida, equilíbrio é necessário aqui também... rs...
Nosso primeiro assunto é Morfologia e Semântica.
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Morfologia e Semântica
Morfologia é a parte da gramática que estuda as classes das palavras (classe gramatical).
Semântica é a ciência que estuda a evolução do significado das palavras.
Uma pergunta que sempre surge em aula: qual a diferença entre “classe gramatical” e “função sintática?” Para respondê-la, lanço mão da seguinte comparação:
imagine um sujeito chamado João. O “João” será “João” em qualquer lugar, pois
essa é a sua “essência”. Ele será “João” em casa, no trabalho, na igreja, na sala de
aula para concursos públicos etc. Só que, em cada um desses ambientes, ele terá
um “papel”. Em casa, será o marido, o pai. No trabalho, será o chefe ou o colega.
Na igreja, o pastor. Na sala de aula, o aluno. Assim, “João” está para a “classe
gramatical” de uma palavra, assim como “marido, colega, pai, aluno” está para a
“função sintática”. Um “substantivo” será “substantivo” em qualquer posição oracional, pois essa é a sua “essência”, mas essa palavra pode mudar de função sintática: o substantivo pode ser o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, parte do
complemento nominal etc. Logo, “substantivo” (= “João) é a classe gramatical e
“sujeito, objeto direto, complemento nominal”, a função sintática.
A Nomenclatura Gramatical Brasileira enumera as seguintes classes gramaticais, divididas entre variáveis e invariáveis. No primeiro grupo, estão substantivo,
adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo (as variáveis, ou seja, as que normalmente sofrem flexão em gênero, número e, no caso dos verbos, pessoa, tempo,
modo, voz); no segundo (invariáveis), estão advérbio, interjeição, preposição e
conjunção (aqui, também incluímos as palavras denotativas, que a NGB chama de
“palavras de classificação à parte”).
Segue um quadro ilustrativo dessa classificação.
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VARIÁVEIS

INVARIÁVEIS

SUBSTANTIVOS

ADVÉRBIOS

ADJETIVOS

(*PALAVRAS DENOTATIVAS)

ARTIGOS

CONJUNÇÕES

PRONOMES

PREPOSIÇÕES

VERBOS

INTERJEIÇÕES

NUMERAIS

Ainda que não encontremos muitas questões que tratem especificamente deste
tema, considero que seja bastante importante que o candidato tenha noção desses
conceitos para que, mais adiante, quando estudarmos aspectos como concordância, períodos ou análise sintática, não persistam dúvidas referentes às classes gramaticais das palavras. Mesmo assim, se houver dúvidas, não deixe de encaminhá-las por meio do fórum, e eu terei imenso prazer em elucidá-las!
Para mim, não existe pergunta boba! Todas as dúvidas são pertinentes,
e esclarecê-las é importante no processo ensino-aprendizado!
Como a banca da FCC apresentou esse tema: MORFOLOGIA (= CLASSE GRAMATICAL)?

1. (FCC/ISS-SP/AUDITOR/2012)
Para combater o totalitarismo, basta compreender uma única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da liberdade. No entanto, a negação da liberdade é
comum a todas as tiranias e não é de importância fundamental para compreender a natureza peculiar do totalitarismo. Contudo, quem não se mobiliza quando
a liberdade está sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo as
admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história, e
não previstos nos Dez Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência de
movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto é, o apelo que o totalitarismo
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exerce sobre as pessoas que dispõem de todas as informações e que são alertadas
diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência de toda a estrutura da
moralidade, de todo o corpo de mandamentos e proibições que tradicionalmente
traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de liberdade e justiça em termos
de relações sociais e instituições políticas.
Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum acidente e que agora o dever é restaurar a ordem
antiga, apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos
instintos de ordem e segurança. Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de
“profeta da catástrofe”, cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o
bem e o mal por toda a eternidade.
O cerne da questão é que os “profetas da catástrofe”, os pessimistas históricos do
final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler, foram ultrapassados pela concretude de catástrofes de dimensões e horrores jamais previstos.
No entanto, alguns desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora pouco
se tenham feito ouvir no século XIX, essas previsões se encontram no século XVIII,
e foram negligenciadas porque nada poderia justificá-las. Vale a pena saber, por
exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 1793, sobre o “equilíbrio de poder” como
solução para os conflitos do sistema do Estado nacional europeu: “O chamado
equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa de Swift, que foi construída numa
harmonia tão perfeita com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro pousou sobre ela, ruiu imediatamente − um simples fantasma”. O equilíbrio alcançado
pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente
conforme as previsões de Kant. [...]
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(Hannah Arendt. “Sobre a natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão”. In: Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise Bottman. São Paulo:
Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348)

Julgue a assertiva a seguir.
– A classe de palavras a que pertencem bem e mal (linha 13) é distinta da classe
a que pertence a palavra destacada em “Disse-lhe um sim bastante acanhado”.1
As palavras “bem” e “mal” são, em regra, advérbios (Ele dirige BEM./Falaram MAL de você.).
Aliás, como você poderá observar, a FCC “ama” um advérbio e uma palavra denotativa.
Na construção do texto, deixam de ser advérbios e passam a “atuar” como substantivos, acompanhados de um artigo definido:
Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de “profeta da catástrofe”, cuja sombra
ameaça toldar o sol que se levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade.
Viu que “bem” e “mal” estão antecedidos de um artigo definido (“o”)? Então,
deixaram de ser advérbios e passaram à categoria dos substantivos.
O mesmo acontece com a palavra “sim” na passagem indicada pelo examinador. Em “Disse-lhe um sim...”, o termo é um substantivo, acompanhado de um
artigo indefinido (“um”).
No processo de formação de palavras, o emprego de uma palavra em classe gramatical diversa da em que ela costuma apresentar-se chama-se “derivação imprópria”.
O erro da opção está em afirmar que são classes distintas – em todos os casos, os
vocábulos são substantivos.

2. (FCC/METRÔ SP/ADVOGADO/2014)
Viagens
Viagens de avião e de metrô podem guardar certa semelhança.
1

Errado.
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Entre nuvens carregadas, ou tendo o azul como horizonte infinito, o passageiro
não sente que está em percurso; no interior dos túneis, diante das velozes e uniformes paredes de concreto, o passageiro tampouco sabe da viagem. Em ambos
os casos, vai de um ponto a outro como se alguém o levantasse de um lugar para
pô-lo em outro, mais adiante. Nesses casos, praticamente se impõe uma viagem
interior. As nuvens, o azul ou o concreto escuro hipnotizam-nos, deixam-nos a sós
com nossas imagens e nossos pensamentos, que também sabem mover-se com
rapidez. Confesso que gosto desses momentos que, sendo velozes, são, paradoxalmente, de letargia: os olhos abertos veem para dentro, nosso cinema interior
se abre para uma profusão de cenas vividas ou de expectativas abertas. Em tais
viagens, estamos surpreendentemente sós – uma experiência rara em nossos dias,
concordam?
(…)
(Ulisses Rebonato, inédito)

Analise a seguinte afirmação.
– Na expressão tampouco sabe da viagem, justifica-se o emprego do termo sublinhado porque já se afirmara antes que o passageiro não sente que está em percurso (1º parágrafo).2
Em seu significado, “tampouco”, que é um advérbio, carrega duas ideias: também
(que dá ideia de inclusão) e não (que impõe ideia de negação).
Considerando que anteriormente o autor já havia apresentado uma oração de valor
negativo (“o passageiro não sente que está em percurso”), está correto o emprego de “tampouco” no trecho; (…) o passageiro tampouco sabe da viagem.”
Está certa a afirmação do examinador.
2

Certo.
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3. (FCC/SEFAZ RJ/AUDITOR/2014)
Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de relações comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo madrilenos, na
esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião no norte da
África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por navios batavos em
portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o sal português de que
dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras da prosperidade holandesa, além de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às atividades mercantis
da República do Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais
de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades
e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de
ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os
efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.
(“Introdução” a O Brasil Holandês (1630-1654). Seleção, Introdução e notas de Evaldo Cabral
de Mello. São Paulo: Penguin Classics, 2010, p.11 e 12)

Considere a assertiva que segue, acerca de aspectos do excerto.
– A palavra então remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.3
O vocábulo “então” pode pertencer a diversas classes gramaticais e, portanto,
apresentar diversos sentidos.
Quando atua como advérbio, tem o papel de remeter a uma determinada época
fatos citados no texto (naquele momento, naquela época). No caso, a estrutura
“então uma das vigas mestras de prosperidade holandesa” se refere ao período em
que a indústria da pesca era uma das principais atividades da Holanda.
Está, portanto, correta a análise do examinador.
3

Certo.
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4. (FCC/DPE SP/OFICIAL/2015)
“A metamorfose”, de Kafka, faz 100 anos ignorado na República Tcheca
Apesar de Franz Kafka ser o autor tcheco mais conhecido do século 20 e um dos
ícones turísticos de sua cidade natal, a capital Praga, o centenário da publicação
de sua obra mais famosa, “A metamorfose”, tem pouca repercussão na República
Tcheca, onde o escritor nunca foi muito popular.
Foi em 1915 que o texto apareceu publicado em alemão, o idioma no qual escrevia Kafka, por editores alemães. “A metamorfose” é o assustador relato de Gregor
Samsa, um viajante de negócios que certa manhã acorda transformado em uma
barata gigante. Os estudiosos de Kafka interpretaram essa transformação como
uma metáfora sobre o peso insuportável da responsabilidade. A diretora da Sociedade Franz Kafka de Praga, Marketa Malisova, chancela essa interpretação da obra.
“Kafka a escreveu sob a influência de todas as circunstâncias que lhe afetavam”,
comentou Malisova.
Apesar de seu sucesso mundial, primeiro nos Estados Unidos na década de 1940 e depois da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, em seu país natal quase não se
conhece ou se lê a obra de Kafka. “A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar até
1929 para ser traduzida ao tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia.
Kafka nunca foi profeta em sua terra. Seu biógrafo tcheco, o filólogo Josef Cermak,
lembra que suas primeiras traduções foram realizadas por intelectuais de tendência
anarquista, o que criou a ideia de que era um autor revolucionário. Após a guerra e
a instauração da ditadura comunista, mudou o regime e a produção de Kafka esteve proibida por ser considerado um autor “reacionário”, destacou Cermak.
Em 1990, quando foi derrubado o sistema socialista, se estabeleceu a Sociedade Franz
Kafka de Praga, com o explícito objetivo de reviver a tradição cosmopolita que tornou
possível o fenômeno da literatura germânico-praguense do qual surgiu Kafka.
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No entanto, 25 anos mais tarde, muito poucos tchecos leem as obras de Kafka, em
parte porque seus textos têm fama de serem difíceis de se entender em tcheco,
reconheceu Malisova.

(Adaptado de:
http:/g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/metamorfose-de-kafka-faz-100-anos-ignorado-na-republica-tcheca.html)

“A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar até 1929 para ser traduzida ao
tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia.
(3º parágrafo)
No contexto, o termo então, em destaque, expressa circunstância de
a) qualidade.
b) modo.
c) lugar.
d) dúvida.
e) tempo.4
O trecho em análise é:
Apesar de seu sucesso mundial, primeiro nos Estados Unidos na década de 1940 e
depois da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, em seu país natal quase não
se conhece ou se lê a obra de Kafka. “A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar
até 1929 para ser traduzida ao tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia.
Esse advérbio indica “tempo”, porque, à época, o país se chamava “Tchecoslováquia”.
Note que, novamente, a banca explora o sentido de palavras denotativas e, mais
uma vez, aborda a palavra “então”. Assim fica fácil, não é?

5. (FCC/DPE RR/TÉCNICO/2015)
Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de bois que Guimarães Rosa con4

Letra e.
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duzia do pasto ao sonho, julguei que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se
usasse um deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi, só um boi.
Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de vinte anos de idade, que
morava num bairro inteiramente urbanizado, iria precisar de um boi? Não podia
então ter pensado naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que
chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu estava lendo toda a obra
publicada de Guimarães Rosa, e isso influiu direto na minha escolha. Tudo bem,
mas onde o boi ia entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de
colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode fazer num poema panfletário?
Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num mundo
completamente estranho para ele, sangrando a língua sem encontrar senão o chão
duro e escaldante, perplexo diante dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos
bêbados e dos carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história toda de
opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoísmo libertador, eu queria um
boi poema concreto no asfalto, para que minha impotência diante dos donos do poder se configurasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração, ou minha índole, ficasse para sempre marcado por esse poderoso símbolo de resistência.
Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no asfalto; sei até onde está o velho
caderno com o velho poema. Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias
vezes em outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz, transformado em minha própria estrela.
(Adaptado de: GUERRA, Luiz, “Boi no Asfalto”, disponível em: www.recantodasletras.com.br.
Acessado em: 29/10/2015)

... sei até onde está o velho caderno com o velho poema. (Último parágrafo)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

14 de 95

GRAMÁTICA
Morfologia, Semântica e Ortografia
Prof.ª Claudia Kozlowski

Quanto ao termo sublinhado no segmento acima, é correto afirmar que se trata de
a) advérbio de lugar, que modifica o sentido de “estar”, e pode ser substituído,
juntamente com “onde”, por “aonde”.
b) preposição, que modifica o sentido de “onde”, e expressa um limite espacial.
c) preposição, que modifica o sentido de “estar”, e pode ser substituída por “também”.
d) advérbio de afirmação, que modifica o sentido de “saber”, e pode ser substituído
por “sim”, entre vírgulas.
e) advérbio de intensidade, que modifica o sentido de “saber”, e pode ser substituído por “inclusive”.5
Já que falamos nos advérbios, vamos agora falar sobre as palavras/expressões denotativas (seus “primos”… rs…).
Expressões ou palavras denotativas atuam como os advérbios, empregando uma
circunstância à passagem (ou a algum elemento específico). Acontece que os advérbios só podem modificar verbos (Apresentou-se rapidamente.), adjetivos (Ela
é muito alta.), outros advérbios (Ela dirige muito bem.) ou uma oração inteira
(Infelizmente, terei de partir.), ao passo que a palavra/expressão denotativa pode
se referir a termos de outras classes gramaticais (como substantivos e pronomes).
Note, contudo, que a banca não usou a nomenclatura “palavra denotativa”, mas
“advérbio”, e isso se justifica pelo fato de o termo estar modificando um verbo. De
qualquer modo, se aparecer em prova “até” sendo considerado “palavra denotativa”, você já sabe que está certo também. Afinal, advérbio e palavra denotativa são
“primos”…rs…
No caso da palavra “até”, há um dificultador. Além da preposição “até” (que indica
“limite”), existe a palavra denotativa/advérbio “até” (que tem valor de inclusão).
Veja o seguinte exemplo: “Ele enganou todos, até sua mãe.”.
5

Letra e.
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A função da palavra “até” não é a de estabelecer limites (como seria o caso de
uma preposição “até”, em “Cheguei até aqui.” ou “A loja está aberta até as 22h.”),
mas a de incluir um elemento (“sua mãe”) ao grupo anteriormente indicado (o dos
enganados por ele). Então, a palavra “até” naquela passagem é classificada como
“palavra denotativa de inclusão”. Para facilitar sua vida (afinal, é para isso que eu
estou aqui…rs…), uma maneira de identificar o “até” denotativo é quando ele puder
ser substituído por outro denotativo: “inclusive”. Vamos testar:
sei até onde está o velho caderno com o velho poema
sei inclusive onde está o velho caderno com o velho poema
Pronto! Se deu certo, é porque esse “até” é uma palavra denotativa de inclusão.
Então, de volta às opções, vemos que a resposta está na alternativa e.

6. (FCC/TRT 12/TÉCNICO/2011)
Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom nas novelas. Para ter público,
a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela,
o que exige uma trama complexa. Acrescento: a mobilidade social é decisiva nas
novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor – genuíno ou fingido – em proporção maior que a vida real.... Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é
sim, mas como aqueles retratos antigos do avô e da avó, fotografados em preto e
branco, mas, depois, cuidadosamente retocados e coloridos. O fundo é real. A tela:
ideais, sonhos, fantasias.
(…)

(Trecho do artigo de Renato Janine Ribeiro. O Estado de S. Paulo, C2+música, D17, 11 de
setembro de 2010, com adaptações.)

Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é sim... (1º parágrafo)
O emprego da expressão grifada acima assinala uma
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a) contradição involuntária.
b) repetição para realçar a ideia.
c) retificação do que havia sido dito.
d) conclusão decorrente da afirmativa inicial.
e) condição básica de um fato evidente.6
Ainda no campo das palavras/expressões denotativas (as preferidas da FCC), note
que o papel da expressão “ou melhor” é corrigir uma informação apresentada anteriormente. Primeiramente, o autor afirmou que a novela não seria um retrato do
Brasil, para, imediatamente a seguir, corrigir tal informação (“ou melhor, é sim...”).
Assim, a expressão “ou melhor” é chamada de expressão denotativa de retificação,
assim como, em algumas construções, a expressão “isto é” (aliás, as duas, a depender do contexto, podem ser denotativa de retificação ou de explicação).
As palavras ou expressões denotativas mais comuns são:
– de exclusão (“Todos, menos você, compareceram à reunião.”), de inclusão (“Você
também precisa pedir desculpas.”);
– de explicação (“Chegue até as 16h, isto é, até o horário de encerramento
do banco.”);
– de retificação (“Chegue até as 16h, isto é, até as 17h.”);
– de realce (“Eu lá sei o que significa isso?”);
– de designação (“Eis o melhor aluno da escola.”);
– ou de situação (“Afinal, o que você queria me dizer?”).
Na construção, portanto, o papel da expressão denotativa “ou melhor” é corrigir o
que se afirmou anteriormente.
7. (FCC/TRT 1ª REGIÃO/ANALISTA/2013) A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios.
6

Letra c.
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A expressão isto é, nos dois empregos realçados na frase acima,
a) introduz a conclusão de que o significado das falas corriqueiras se esclarece
mediante uma elaborada sinonímia.
b) inicia a tradução adequada de um enunciado anterior cuja significação se mostrara bastante enigmática.
c) funciona como os dois pontos na frase Cabelo de gente assim não se torna vulgarmente quebradiço: pendoa.
d) introduz uma enumeração de palavras que seriam evitadas pela prima Solange,
levando-se em conta o que diz dela o cronista Werneck.
e) inicia uma argumentação em favor da simplificação da linguagem, de modo a
evitar o uso de palavreado rebarbativo.7
Desta vez, a banca explorou o valor da expressão “isto é”, em duas passagens do texto.
Essa expressão denotativa tanto pode indicar retificação (Fiz uma, isto é, duas
retificações.) ou explicação (O juiz decidiu pela inépcia da ação, isto é, considerou
que a petição inicial não atendia às exigências legais.).
Primeiramente, o autor apresentou a expressão mais comum, mais usual no vocabulário da maior parte das pessoas, para, em seguida, apresentar a forma rebuscada como a pessoa gostava de falar. Assim, o que se segue à expressão denotativa
não seria um esclarecimento (eliminamos a opção a), tampouco uma “tradução”
(opção b) ou argumentação pela simplificação da linguagem (pelo contrário!).
Perceba que, na opção c, o examinador apresenta a mesma construção do enunciado: do “fácil” para o “difícil”, ou seja, após o sinal dos dois-pontos, vem a explicação: um “cabelo que se torna quebradiço” dá lugar a “pendoa”.
7

Letra c.
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8. (FCC/TCE PI/AUDITOR/2014)
A cognoscibilidade do planeta
1

O período histórico atual vai permitir o que nenhum



outro período ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade



de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente.



Isto nunca existiu antes, e deve-se, exatamente,

5

aos progressos da ciência e da técnica (melhor ainda,



aos progressos da técnica devidos aos progressos da



ciência).



Esse período técnico-científico da história permite



ao homem não apenas utilizar o que encontra na natureza:

10

novos materiais são criados nos laboratórios como



um produto da inteligência do homem, e precedem a



produção dos objetos. Até a nossa geração, utilizávamos



os materiais que estavam à nossa disposição. Mas



a partir de agora podemos conceber os objetos que desejamos

15

utilizar e então produzimos a matéria-prima indispensável



à sua fabricação. Sem isso não teria sido



possível fazer os satélites que fotografam o planeta a



intervalos regulares, permitindo uma visão mais completa



e detalhada da Terra. Por meio dos satélites,

20

passamos a conhecer todos os lugares e a observar outros



astros. O funcionamento do sistema solar torna-se



mais perceptível, enquanto a Terra é vista em detalhe;



pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas, podemos



captar momentos sucessivos, isto é, não mais
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25

apenas retratos momentâneos e fotografias isoladas do



planeta. Isso não quer dizer que tenhamos, assim, os



processos históricos que movem o mundo, mas ficamos



mais perto de identificar momentos dessa evolução. Os



objetos retratados nos dão geometrias, não propriamente

30

geografias, porque nos chegam como objetos em



si, sem a sociedade vivendo dentro deles. O sentido que



têm as coisas, isto é, seu verdadeiro valor, é o fundamento



da correta interpretação de tudo o que existe.



Sem isso, corremos o risco de não ultrapassar uma interpretação

35

coisicista de algo que é muito mais que uma



simples coisa, como os objetos da história. Estes estão



sempre mudando de significado, com o movimento das



sociedades e por intermédio das ações humanas sempre



renovadas.

(SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: Do pensamento único à consciência universal.
6. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2001, p. 31)

Avalie a afirmação sustentada pelo texto:
– (linha 32) A expressão isto é introduz perspectiva distinta da presente no segmento imediatamente anterior: além do sentido, propõe-se a consideração da utilidade ou valia das coisas.8
Note a importância de um curso como este, em que você pode resolver questões de provas anteriores! Mais uma vez, a banca explora os diversos sentidos da
expressão “isto é”.
Relembrando: a expressão denotativa “isto é” pode atribuir valor de retificação
(Quero uma, isto é, duas embalagens.) ou explicação (“Todos os filósofos são
dogmáticos, isto é, expressam opiniões de forma categórica.”).
Na passagem do texto, a expressão expressa uma “explicação” para o que o
autor classifica como “sentido das coisas”.
8

Errado.
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Assim, a afirmação do examinador está errada, quando afirma que tal expressão
apresenta “perspectiva distinta” da anterior.

9. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA MÉDICO/2015)
A graça da não notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não
propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O
hábito de analisar criticamente o conteúdo da mídia tradicional produz calos no
cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a notícia, mas
a não notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo
de palavras cruzadas já preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das
palavras que se interconectam num texto, o sentido que o autor pretendeu dar à
sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa”.
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o
pluralismo de sua linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade a
serem tratados por dois distintos analistas − “o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes”. Ocorre que as propostas, normalmente sob a forma de pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha frontalmente
ao outro − um analista representa um “sim”, o outro um “não” ao que está sendo perguntado pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce condicionada, porque a
imprensa brasileira quer convencer o leitor de que existem apenas duas interpretações
possíveis para questões complexas como as que são postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso que define uma notícia.
Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? – mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há muitas respostas possíveis.
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Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar
as muitas tonalidades entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do
sistema de poder na sociedade moderna, e exerce esse poder fazendo pender as
opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para valorizar seus
produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a
narrativa jornalística, tal como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, amplificada pelo domínio da imagem
transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo Vilém Flusser, a
superfície ínfima da tela substitui o mundo real.
O que a imprensa faz é comentar essa superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar
a impressão de concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo
das imagens, produz uma concretude − ou, como diz Flusser, uma “concreticidade”
superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico,
que não é informar, como pensam os leitores correligionários: é induzir uma
opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não notícia.

Obs.:
Vilém Flusser (1920 – 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista, conferencista e escritor.
É legítimo o seguinte comentário:
– (6º parágrafo) Em já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, a
substituição de já por “de imediato” preserva o sentido original da frase.9
9

Errado.
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O vocábulo “Já” parece um camaleão. Ele pode ser um advérbio equivalente a:
– “de imediato, prontamente”: Saia já daí. (= saia imediatamente daí.);
– “desde logo”: “Se eu não encontrar mais você, já deixo meu abraço.”;
– “agora”: “Já sei o que significa isso.”;
– “anteriormente”: “Aquela cena já vista”;
– “noutros tempos/antigamente”: “Rio de Janeiro já foi uma cidade tranquila.”;
– “até”: “Ele fez progressos: já voltou a andar”;
– “a esta altura/neste momento”: “De tão cansado, já lhe faltavam forças.”.
Explorando essa gama imensa de significações, o examinador “sugere” que o advérbio “já”, em “já não dá conta de…”, seja substituído por “de imediato”, sem
prejuízo semântico.
Certamente a afirmação está errada, pois o advérbio, naquele contexto, indica
“neste momento/a esta altura”.
Outra informação importante: o vocábulo “já”, além de advérbio (como vimos
exaustivamente acima… rs…), também pode ser uma conjunção que, usada repetidamente, equivale a “ora” (valor alternativo): “Ele não para: já sobe nas árvores,
já rola no chão”.

10. (FCC/SEDU ES/2017)
Medo da eternidade
Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu
era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se
pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava.
Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu
lucraria não sei quantas balas.
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Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola
me explicou:
− Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a
vida inteira.
− Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.
− Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do
longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois,
só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência
tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me
dar conta.
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.
− E agora que é que eu faço? − perguntei para não errar no ritual que certamente
deveria haver.
− Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o
gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca,
eu já perdi vários.
Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.
− Acabou-se o docinho. E agora?
− Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na
boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastiga-
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va, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do
gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como
se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era
aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o
chicle mastigado cair no chão de areia.
− Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora
não posso mastigar mais! A bala acabou!
− Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes
perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a
gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você
não perderá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
06 de junho de 1970.

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo – crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.28991)

Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector
é o advérbio de tempo, como o que se encontra grifado em:
I – Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.
(1º parágrafo)
II – E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar
conta. (7º parágrafo)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

25 de 95

GRAMÁTICA
Morfologia, Semântica e Ortografia
Prof.ª Claudia Kozlowski

III – E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. (9º parágrafo)
IV – Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. (16º parágrafo)
Atende ao enunciado APENAS o que consta de
a) I, II e IV.
b) II e IV.
c) II e III.
d) I e III.
e) I, III e IV.10
A banca parece ter verdadeira “obsessão” pelos advérbios! Olhe só essa questão
apresentada em prova recente: o examinador espera que o candidato saiba identificar, dentre as palavras sublinhadas, quais seriam “advérbios de tempo”.
I – Jamais – esse advérbio carrega em si dois valores: negação e tempo (equivale
a “em tempo algum”). Item certo
II – Eis – essa é uma palavra denotativa de designação. Não se trata, portanto, de
um advérbio de tempo. Item errado
III – Agora – nesse contexto, o advérbio é usado como tempo (O que eu faço agora
= nesse momento?) Item certo
IV – Sem – essa palavra nem advérbio é. “Sem” é uma preposição. Item errado
Atendem ao enunciado as afirmações I e III.
Em relação a Semântica, a Fundação Carlos Chagas praticamente explora os seguintes aspectos: Hiperônimos e Hipônimos; Parônimos; Conotação e Denotação.
Vamos novamente às questões.
11. (FCC/DEFENSORIA RS/2011)
Lição de bom senso
10

Letra d.
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1

O Ministério da Educação (MEC) contornou com

habilidade e bom senso a polêmica gerada em torno do
veto, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), de
um livro do escritor Monteiro Lobato, sob o pretexto de
5

que contém expressões racistas. A alternativa encontrada

pelo ministro foi a de acrescentar um esclarecimento
de que, em 1933, quando a obra foi publicada pela
primeira vez, o país tinha hábitos diferentes e algumas
expressões não eram consideradas ofensivas, como
10

ocorre hoje. É importante que esse tipo de decisão sirva

de parâmetro para situações semelhantes, em contraposição
a tentações apressadas de recorrer à censura.
O caso mais recente de tentativas de restringir a
livre circulação de ideias envolve a obra Caçadas de
15

Pedrinho, na qual a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo

sai em busca de uma onça-pintada. Ocorre que, ao
longo de quase oito décadas de carreira do livro, o
Brasil não conseguiu se livrar de excessos na vigilância
do politicamente correto, nem de intolerâncias como o
20

racismo. Ainda assim, já não convive hoje com hábitos

como o de caça a animais em extinção e avançou nas
políticas para a educação das relações étnico-raciais.
Assim como em qualquer outra manifestação artística,
portanto, o livro que esteve sob ameaça de
25

censura precisa ter seu conteúdo contextualizado. Se a

personagem Tia Nastácia chegou a ser associada a
estereótipos hoje vistos como racistas, é importante que
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os educadores se preocupem em deixar claro para os
alunos alguns aspectos que hoje chamam a atenção
30
apenas pelo fato de o país ter evoluído sob o ponto de
vista de costumes e de direitos humanos.
No Brasil de hoje, não há mais espaço para a
impunidade em relação a atos como o racismo. Isso não
significa, porém, que seja preciso revolver o passado,
35
muito menos sem levar em conta as circunstâncias da
época.

(Editorial Zero Hora, 18/10/2010)

A palavra animais (linha 21) estabelece ligações com espécies que estão em extinção. Qual a propriedade semântica dessa relação?
a) Hiperonímia.
b) Sinonímia.
c) Homonímia.
d) Paronímia.
e) Antonímia.11
Os hiperônimos e os hipônimos possuem estreita relação entre si (como se um fosse o reflexo do espelho do outro).
Apesar dos nomes meio complicadinhos, não é difícil compreender esses conceitos,
mais fácil ainda fica quando partimos de exemplos.
Pense nas palavras “animal” e “leão”.
“Animal” é um hiperônimo (vocábulo mais geral), enquanto “leão” é um hipônimo
(vocábulo mais específico) para conceituar determinado ser ou coisa.
Bons escritores fazem uso desses recursos para estabelecer coesão textual ao seu
texto. Assim, evitam a repetição de palavras:
“Na floresta, havia muitos leões. Ao se deparar com um desses animais, o caçador não pensou duas vezes antes de atirar.”.
11

Letra a.
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Na questão da prova, o autor do texto cita uma espécie animal: a onça-pintada,
que seria o alvo de Pedrinho (do Sítio do Pica-Pau Amarelo). Em seguida, faz menção a mudanças de hábitos, como a “caça a animais”. Note que o vocábulo “animais” é bem mais genérico do que “onça”. Assim, trata-se de um HIPERÔNIMO,
ou seja, a palavra animais estabelece uma relação de HIPERONÍMIA com o outro
vocábulo, onça.
Aproveitamos a questão para apresentar os demais termos:
– Sinonímia: relação de sentido entre vocábulos de significação muito próxima
(sinônimas): piedade e pena.
– Antonímia: relação de sentido entre vocábulos de significação oposta (antônimos): amor e ódio.
– Homonímia: relação entre palavras que, mesmo com significados diferentes,
possuem (1) a mesma forma gráfica e fônica (homônimos perfeitos), (2) somente a mesma forma gráfica (homógrafos) ou (3) somente a mesma forma fônica
(homófonos). São exemplos, respectivamente: manga (parte da roupa) e manga (fruta) – homônimos perfeitos; forma (recipiente em que se coloca a massa
do bolo – pronuncia-se “ô”) e forma (formato – pronuncia-se “ó”) – homônimos
homógrafos (o som é diferente, só a grafia é igual); sessão (espaço de tempo de
alguma atividade) e seção (divisão) – homônimos homófonos (o som é igual, mas
a grafia é diferente).
– Paronímia: relação entre palavras que possuem significados diferentes e são
apenas “parecidas”: descriminar (deixar de ser considerado crime) e discriminar
(distinguir, dentre outros sentidos).
E, já que falamos em parônimos, vamos às questões que exploram esse assunto.
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12. (FCC/DPE RO/NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRADOR/2015)
Avalie se a redação abaixo está inteiramente clara e correta.
– Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem
ninguém pode alterá-la ou prolongá-la, e nenhum remédio poderia ser proscrito
para salvar aquele que já está condenado.12
O verbo PROSCREVER significa “banir, expulsar, afastar”. Já o verbo PRESCREVER
quer dizer “determinar, normatizar, determinar, marcar, receitar” ou até mesmo
“cair em desuso, ficar sem efeito em função de o prazo ter decorrido”.
Segundo o contexto, o correto seria “…e nenhum remédio poderia ser PRESCRITO
…”, e não “proscrito.

13. (FCC/TRE TOCANTINS/ANALISTA JUDICIÁRIO/2011)
Até alguns anos atrás, a palavra biodiversidade era quase incompreensível para a
maioria das pessoas. Hoje, se ainda não chega a ser um tema que se discuta nos
bares, vem se incorporando cada vez mais na sociedade em geral. Tudo indica que
a variedade de espécies de plantas, animais e insetos de uma determinada área
começa a ser uma preocupação geral − a ponto de a ONU considerar 2010 o Ano
Internacional da Biodiversidade.
Mas, ainda que seja um assunto cada vez mais popular, convencer governos e
sociedades de que a biodiversidade tem importância fundamental para a espécie
humana e para o próprio planeta é uma perspectiva remota. Afinal, a quantidade
de espécies aparentemente não influencia a vida profissional, social e econômica de
quem está mergulhado nas decisões mais prosaicas do dia a dia.
12

Errado.
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Como diz Ahmed Djoghlaf, secretário-executivo da 10a Conferência das Partes da
Convenção sobre Diversidade Biológica, o objetivo desse encontro é “desenvolver
um novo plano estratégico para as próximas décadas, incluindo uma visão para
2050 e uma missão para a biodiversidade em 2020.”
Talvez seja um discurso um pouco vago devido à urgência dos fatos: nunca, na
história do planeta, registrou-se um número tão grande de espécies ameaçadas.
Diariamente, 100 delas entram em processo de extinção e calcula-se que nos próximos 20 anos mais de 500 mil serão varridas definitivamente do globo. Tudo isso
ocorre, na maior parte, graças à intervenção humana.
Nessas espécies encontra-se um vasto e generoso banco genético, cuja exploração
ainda engatinha, capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes. Esse fato poderia constituir argumento suficiente para a preservação das espécies e das áreas em que elas se encontram. No entanto, o raciocínio
conservacionista tem sido puramente contábil: quanto vale a biodiversidade, qual
é o prejuízo que representa sua diminuição e que investimento é necessário para
mantê-la. Nessa contabilidade, o que entra é um valor atribuído aos “serviços”
ambientais que os biomas oferecem – como a purificação do ar e da água, o fornecimento de água doce e de madeira, a regulação climática, a proteção a desastres naturais, o controle da erosão e até a recreação. E a ONU avisa: mais de 60%
desses serviços estão sofrendo degradação ou sendo consumidos mais depressa do
que podem ser recuperados.

(Roberto Amado. Revista do Brasil, outubro de 2010, pp. 28-30, com adaptações)

... capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes.
(Último parágrafo)
Considerando-se o par de palavras eminentes/iminentes, é correto afirmar que
se trata de exemplo de
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a) antonímia.
b) sinonímia.
c) paronímia.
d) homonímia.
e) homofonia.13
A relação entre “eminentes” e “iminentes” é de paronímia, já que são palavras parecidas com conceitos totalmente diferentes.
“Iminente” é o que está próximo de ocorrer, enquanto “eminente” significa “importante, superior”.

14. (FCC/SABESP/ADVOGADO/2014)
O conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu ao longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, também aspectos de desenvolvimento humano.
Desta forma é possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Sustentável
(AYUSO e FULLANA, 2002):
− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o desenvolvimento seja compatível com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos recursos naturais;
− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos os agentes de uma região afetada e os recursos sejam geridos de maneira que se conservem para as gerações futuras;
− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o desenvolvimento sustentável aumente o controle dos indivíduos sobre suas vidas, seja compatível com a
cultura e os valores das pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades.
13

Letra c.
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Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social é a forma ética
e responsável pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas,
práticas e atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo funcional.
Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização e com todos os agentes
interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do
pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura
empresarial, por meio das ações e projetos de Educação Ambiental, esteja
alinhada a esses conceitos.
(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação Ambiental − PEA Sabesp,
p. 23-4. http:/site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=176)

A palavra retirada do texto que NÃO está acompanhada de um antônimo é:
a) agentes − reagentes
b) controle − descontrole
c) essenciais − acessórios
d) evoluiu − involuiu
e) compatível – incompatível14
Em primeiro lugar, tome bastante cuidado com enunciados que apresentam um
COMANDO NEGATIVO, ou seja, o examinador busca o “errado”, o que “não faz
alguma coisa” etc. Não são poucos os candidatos que, em decorrência da ansiedade, cansaço ou qualquer outro fator psicológico, lá pela opção C já se esqueceu
do enunciado e marca o contrário do que se pretendia. Nesses casos, risque, faça
algum sinal, desenhe uma caveira, qualquer coisa para não perder de vista aquele
“não” do enunciado!
14

Letra a.
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Então, vamos lá! Em qual opção a palavra NÃO ESTÁ acompanhada de seu antônimo?
Agente e reagente não são antônimos, ou seja, não apresentam significados opostos. “Agente” é aquele que age, atua, produz efeitos. “Reagente” é aquele que
reage, provoca uma reação. Tem em sua formação o prefixo “re-”, que dá ideia de
repetição. Não são, portanto, antônimos.
Os vocábulos das opções b (controle/descontrole), d (evoluiu/involuiu) e e (compatível/incompatível) apresentam, em suas formações, prefixos que indicam essa
ideia de oposição (in–/des–), o que já dá uma dica ao candidato.

15. (FCC/ICMS SP/2013) Analise a proposição abaixo.
– Outra redação para foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de
argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, igualmente clara e correta, é: “foi a formulação da maioria dos conselheiros de argumentos sibilinos afim de concordar com o imperador
que a emancipação era questão decidida”.15
As expressões “a fim (de)” e “afim (de)” não se confundem. A primeira indica FINALIDADE: “Reuniu o grupo a fim de definir as estratégias do ataque.” [= com
a finalidade de definir...]. Já a segunda tem relação com AFINIDADE: “Apesar de
serem profissões afins, cada qual tem suas peculiaridades.”.
Na segunda redação, o examinador empregou a segunda no lugar da primeira.
Conselho: memorize essa dica, porque as bancas simplesmente “amam”
confundir “afim” com “a fim”.

16. (FCC/TRE RS/TÉCNICO/2010) A palavra em destaque está adequadamente
empregada na seguinte frase:
15

Errado.
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a) Esse é o produto anticético mais poderoso já utilizado no hospital.
b) Temendo que sua fala fosse caçada, evitou agressões.
c) Esse estrato social é o mais afetado quando há chuvas torrenciais.
d) A correta emersão dos pães no caldo é que vai garantir o sucesso da receita.
e) O ilícito tráfego de influências que praticava o levou ao banco dos réus.16
Ainda sobre parônimos, veremos cada um dos itens dessa questão.
a) A palavra anticético (sinônimo de anticeticista) denota aquele que segue a doutrina que combate o ceticismo, em resumo, aquele que combate a descrença. Já
antisséptico é a qualidade do que combate a infecção e impede a contaminação.
Como se está falando sobre um produto usado em hospital, devemos empregar a
segunda forma (antisséptico), e não a primeira. Item errado.
b) O verbo CAÇAR não está adequadamente empregado, devendo ser substituído
por seu parônimo CASSAR (relativo a “cassação”, que significa “revogar, anular direitos”). Assim, a forma correta seria “cassada”. Item errado.
c) “Estrato” significa “camada, segmento” e está corretamente empregado. Seu parônimo “extrato” (derivado do verbo EXTRAIR) designa “essência”, bem como “passagem ou trecho extraído de um texto”. Este é o item correto. Essa é a resposta!
d) Quando mergulhamos algo, estamos “imergindo” aquilo, assim ocorre a IMERSÃO (= submersão), e não a EMERSÃO, que designa o processo contrário (trazer à
tona). Na passagem, deveria ter sido usado a primeira forma. Esses são antônimos.
Item errado.
e) A palavra “tráfego” indica o ato ou efeito de “trafegar”. Seu parônimo “tráfico”
denota uma atividade clandestina, o que é o caso da construção: “O ilícito TRÁFICO
de influências...”. Item errado.
16

Letra c.
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17. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Avalie a redação do segmento abaixo, segundo a norma-padrão:
– A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que se tornou um lugar-comum entre muitos estudiosos da área − a saber, o século XVIII realmente pensava de modo burguês.17
Algumas expressões são “queridinhas” das bancas de concursos públicos. Vejamos
a diferença entre “ao encontro de” e “de encontro a”, uma dupla muito popular.
Quando algo vai “ao encontro de” alguma coisa, está a seu favor, ou seja, se falo
que “sua decisão foi ao encontro do meu desejo”, é porque você fez o que eu gostaria. Ideia de “encontro” (pense em romances, encontros etc.).
Já “de encontro a” indica o oposto, ou seja, a ideia de oposição. Se “o carro foi de
encontro ao muro”, significa que houve um choque. Da mesma forma que, se eu
afirmo que “sua decisão foi de encontro ao meu desejo”, a expressão indica que
eu fui contrariada no que gostaria. Sua decisão foi em sentido oposto ao que eu
desejava. Ideia de “choque” (pense em brigas, conflitos, choques).
De volta à questão, como a pesquisa está em perfeita correspondência com o que
se pensava do modo burguês, ela foi ao encontro das ideias (= ideias afins). A
expressão foi usada da forma correta.

18. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO/2014)
A marca da solidão
Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma
tenda de penumbra na tarde quente.
Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há, dentro de cada uma delas, um
diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais só visíveis aos olhos de quem é capaz de
parar de viver para, apenas, ver.
17

Certo.
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Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta.
(SEIXAS, Heloísa. Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: Tinta negra bazar, 2010. p. 47)

No primeiro parágrafo, a palavra utilizada em sentido figurado é
a) tenda.
b) menino.
c) chão.
d) testa.
e) penumbra.18
Não podemos encerrar a parte sobre Semântica sem falar sobre os sentidos CONOTATIVO e DENOTATIVO das palavras.
Os vocábulos podem ser usados em seu sentido original, literal, ou seja, o sentido
DENOTATIVO, ou de forma figurada, chamado sentido CONOTATIVO.
Para facilitar a memorização desse vocabulário, lembre-se de que o sentido DENOTATIVO é o do DICIONÁRIO (“com D de DICIONÁRIO). Quando buscamos o
significado de uma palavra no Pai dos Burros, a primeira acepção que encontramos
é a literal. Por exemplo: para a palavra “flor”, encontramos a seguinte designação:
[...] estrutura reprodutiva das angiospermas que, quando completa, é constituída por
cálice, corola, androceu (estames) e gineceu (pistilos) e, quando incompleta, deve apresentar, no mínimo, um estame ou um pistilo (ninguém merece!!!...rs...).

Agora, se você ouviu a sua sogra falando que

“a filha dela é uma flor”, certamente

ela não quer dizer que a sua esposa é uma estrutura reprodutiva das angiospermas....
(é melhor parar por aqui... rs...). O que ela quer dizer é que a moça é uma pessoa
bela, doce, amável, de bons sentimentos (no Houaiss, essa definição só aparece na
quarta posição!). A palavra “flor” foi usada em seu sentido CONOTATIVO, já que o
sentido DENOTATIVO seria o do dicionário (a tal “estrutura reprodutiva...”).
Vamos, então, buscar qual o vocábulo em que foi empregada a linguagem figurada,
ou seja, o SENTIDO CONOTATIVO das palavras. Vejamos cada um dos itens.
18

Letra a.
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a) tenda: “Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente”. Veja que não se trata de uma tenda
“de verdade”, mas uma “tenda de penumbra”, ou seja, uma sombra. Aqui, portanto, vemos uma palavra em sentido figurado, sim. Essa é a resposta.
Os demais vocábulos foram usados em seu sentido estrito, literal, denotativo.
b) menino: “Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia.”
c) chão: “Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos,
o menino espia.”
d) testa: “Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles,…”
e) penumbra: “… seu rosto formando uma tenda de penumbra…”
– Esse talvez tenha sido o item mais difícil, pela proximidade com a palavra em
sentido figurado. Note que a penumbra (sombra) existia, por isso essa palavra está
em sentido literal. O que foi empregado em sentido figurado foi “a tenda de penumbra”, uma vez que não havia TENDA alguma, mas simplesmente uma sombra
que se assemelhava a uma tenda.

19. (FCC/SEFAZ MA/TÉCNICO/2016)
A tragédia vinha sendo anunciada: desde o começo do ano, Nabiré parecia cansada.
Portadora de um cisto no ovário, carregava seu corpo de 31 anos e 2 toneladas com
mais dificuldade. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho em relativa normalidade.
Comeu feno, caminhou na areia, rolou na poça de lama para proteger-se do sol. Ao
fim da tarde, recolheu-se aos seus aposentos – uma área fechada no zoológico Dvůr
Králové, na República Tcheca. Deitou-se, dormiu – e nunca mais acordou. No dia seguinte, o diretor da instituição descreveria a perda como “terrível”, definindo-a como
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“um símbolo do declínio catastrófico dos rinocerontes devido à ganância humana”.
Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos. A espécie está extinta na natureza. Dos quatro remanescentes, três vivem numa reserva
ecológica no Quênia, protegidos por homens armados. O restante – uma fêmea
chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos. São todos idosos e, até
que se prove o contrário, inférteis.
Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador (como a
juba, no caso do leão), o chifre acabaria por selar o destino trágico do paquiderme.
Passou a ser usado para tratar diversas doenças na medicina oriental. De nada valeram inúmeros estudos científicos mostrando a inocuidade da substância. O chifre
virou artigo valiosíssimo no mercado negro da caça.
Segundo estimativas, no começo do século XX a ordem dos rinocerontes era representada por um plantel de meio milhão de animais. Hoje restam apenas 29
mil, divididos em cinco espécies. A que está em estado mais crítico é a subespécie branca-do-norte.
O rinoceronte-branco-do-norte era endêmico do Congo – país que ainda sofre os efeitos de uma guerra civil iniciada em 1996 que já deixou um saldo de ao menos 5 milhões de pessoas mortas. Diante desse quadro, não houve quem zelasse pelo animal.
Nabiré foi um dos quatro rinocerontes-brancos-do-norte nascidos em cativeiro, no
próprio zoológico. Após o nascimento de Fatu, no mesmo zoológico, quinze anos
mais tarde, nenhuma outra fêmea de rinoceronte-branco-do-norte conseguiu engravidar. Por isso, em 2009, os quatro rinocerontes-brancos-do-norte que faziam
companhia a Nabiré foram levados para um reserva no Quênia.
Como nem a inseminação artificial tivesse funcionado, havia a esperança última de
que um habitat selvagem pudesse surtir algum efeito. Porém, não houve resultado.
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Nabiré não viajou com o grupo por ser portadora de uma doença: nasceu com ovário policístico, o que a tornava infértil. “Foi a rinoceronte mais doce que tivemos no
zoológico”, disse o diretor de projetos internacionais do zoológico. “Nasceu e cresceu aqui. Foi como perder um membro da família.”
Há uma esperança remota de que a espécie ainda seja preservada por fertilização
in vitro. “Nossa única esperança é a tecnologia”, completou o diretor. “Mas é triste
atingir um ponto em que a salvação está em um laboratório. Chegamos tarde. A
espécie tinha que ter sido protegida na natureza.”
(Adaptado de: KAZ, Roberto. Revista Piauí. Disponível em: http:/revistapiaui.estadao.com.br/
materia/eramos-cinco)

No contexto, está usado em sentido figurado o elemento que se encontra em
destaque em:
a) Foi a rinoceronte mais doce que tivemos no zoológico.
b) ... a ordem dos rinocerontes era representada por um plantel de meio milhão
de animais.
c) Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador...
d) São todos idosos e, até que se prove o contrário, inférteis.
e) O restante – uma fêmea chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos.19
A não ser que a rinoceronte tenha sido feita de açúcar, o vocábulo “doce”, da opção
a, só pode ter sido usado em sentido CONOTATIVO, ou seja, sentido figurado.
O sentido de “doce”, em “Foi a rinoceronte mais doce …”, é de “gentil, calma, tranquila”.

20. (FCC/SABESP/ADVOGADO/2014)
Maias usavam sistema de água eficiente e sustentável
Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia da América Central
tinha um método sustentável de gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico,
19

Letra a.
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aperfeiçoado por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-americana.
As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações. O caso do
sistema de coleta e armazenamento de água dos maias é um exemplo disso. Para
chegar a esta conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica
nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.
Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough, da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista científica PNAS, foram descobertas a maior
represa antiga da área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a presença de uma antiga
nascente ligada ao início da colonização da região, em torno de 600 a.C., e o uso
de filtragem por areia para limpar a água dos reservatórios.
No sistema havia também uma estação que desviava a água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a necessidade de água da população, estimada em
80 mil em Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cinco milhões
de pessoas que viviam na região das planícies maias ao sul.
No final do século IX a área foi abandonada e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Para Scarborough
é muito difícil dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o colapso
envolveu diferentes fatores que convergiram de tal modo nessa sociedade altamente bem-sucedida que agiram como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator
isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pesquisador à Folha de S. Paulo.
Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a ruína dessa sociedade, uma
vez que eles dependiam muito dos reservatórios que eram preenchidos pela chuva.
É provável que a população tenha crescido muito além da capacidade do ambiente,
levando em consideração as limitações tecnológicas da civilização. “É importante
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lembrar que os maias não estão mortos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.
(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013,
www.revistadae.com.br/novosite/noticias_interna.php?id=8413)

A palavra empregada no texto em sentido próprio e depois em sentido figurado
está grifada nestes dois segmentos:
a) para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal.../uma estação
que desviava a água para diversos reservatórios.
b) a presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da região.../
estimativas de mais cinco milhões de pessoas que viviam na região das planícies
maias ao sul.
c) os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal.../a mudança climática contribuiu para a ruína desta sociedade...
d) a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento da água./As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações.
e) e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos
pesquisadores./Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores...20
O vocábulo “ruína”, segundo Houaiss, apresenta as seguintes acepções:
1. ato ou efeito de ruir.
2. restos ou parte mais ou menos informe de um ou mais prédios desmoronados
ou destruídos pelo tempo, explosão, incêndio etc.; escombros, destroços, ruinaria.
3. Derivação: sentido figurado.
estado de destruição, de degradação; modificação para pior; aniquilamento, extermínio
20
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4. Derivação: sentido figurado.
enfraquecimento moral ou material que leva à destruição; abatimento, aviltamento, decadência
Note que, no sentido n. 2 (escombros), foi empregada a palavra no primeiro segmento (“os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade…”). Já a passagem “a mudança climática contribuiu para a ruína (=decadência) desta sociedade” encontra respaldo na acepção n. 4 do dicionário.
Essa é a opção que atende ao comando do enunciado.

21. (FCC/ICMS SP/2013) Analise a proposição abaixo.
– Está correta a grafia da palavra destacada em sessões do Conselho de Estado
pleno, assim como o está a destacada em “Você encontrará os dados na segunda
secção do primeiro capítulo”.21
Certamente, a dificuldade foi no reconhecimento da grafia “secção”, já que, modernamente, deixamos de utilizar grande parte das letras mudas, mas não podemos
deixar de lembrar que elas AINDA EXISTEM, SIM: contacto virou contato, mas impacto continua com o seu “c” mudo, sem problema algum.
Em relação a “se(c)ção”, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP),
disponível também na internet (www.academia.org.br) registra as formas:
–– secção s.f. “parcela”; cf. seção, sessão, ceção e cessão
–– seção s.f. “corte”, etc.; cf. ceção, cessão, secção e sessão
–– sessão s.f. “reunião”, etc.; cf. ceção, cessão, seção e secção
Houaiss, por sua vez, no registro de “secção”, remete-nos ao vocábulo “seção”.
21

Certo.
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Essa questão será a oportunidade de passarmos para a segunda parte da aula de
hoje, em que estudaremos ORTOGRAFIA.

Ortografia
22. (FCC/ALEPE/ANALISTA/2014) Analise a afirmação a seguir.
– Assim como decisivo está grafado em conformidade com as normas da gramática, o estão as palavras “proesa” e “deslise”.22
Em Ortografia, são estudados três aspectos: emprego de letras, uso de sinais (hífen, por exemplo) e acentuação gráfica.
Em relação ao primeiro item, o hábito de leitura auxilia bastante na memorização
da grafia das palavras. Além disso, algumas regras são importantes, como o emprego do Z em palavras derivadas de primitivas que não possuíam a letra S:
POBRE → POBREZA
RICO → RIQUEZA
ESPERTO → ESPERTEZA
Acontece que muitos registros se justificam por questões etimológicas, por isso a
memória visual é o aliado mais importante do candidato. Quanto mais visualizar a
forma como se escrevem as palavras, menores as chances de errar sua grafia.
A palavra “decisivo” se escreve com S porque deriva de “decisão”, que
também possui S.
Já “proeza” e “deslize” se escrevem com Z.
22

Errado.
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23. (FCC/TRT 16ª/ANALISTA/2014) Julgue a correção gramatical e ortográfica da
passagem abaixo.
– Não se tratava de excrescências a serem relegadas mas, de itens absolutamente imprescindíveis ao bom encaminhamento das secções em que se fosse debater
tantos e tão controversos temas.23
Acentuação gráfica é um ponto muito importante que pode ser explorado em prova.
Nesta questão, além de problemas referentes à Pontuação e à Sintaxe de Concordância, que serão tratados em aulas específicas, a palavra “itens” foi registrada
com acento agudo, que não deve ser empregado.
De uma maneira geral, a regra é acentuar o mínimo de palavras. Então, acentua-se
o que há em menor número. Se buscarmos nos dicionários, bem menor é a quantidade de palavras proparoxítonas, por isso todas elas são acentuadas (como você
verá no quadro a seguir). E assim por diante.
De acordo com esse raciocínio, as oxítonas terminadas por R não são acentuadas,
porque nesse grupo se incluem todos os verbos no infinitivo impessoal (já imaginou
o imenso número de verbos que temos no nosso vocabulário?).

23

Errado.
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Veja, agora, o quadro que resume os casos de acentuação gráfica:
MONOSSÍLABOS
TÔNICOS TERMINADOS
EM
OXÍTONAS
TERMINADAS EM

PAROXÍTONAS

A(S) – E(S) – O(S)

Com acento: cá, pé, pó, rés
Sem acento: Jus, bis, mim,
sol.

A(S) – E(S) – O(S) – EM(ENS)

Com acento: Pará, café,
cipó, também
Sem acento: ardil, ruim, raiz,
juiz.

NÃO TERMINADAS EM
A(S) – E(S) – O(S) – EM(ENS)
-AM

Hífen (termina com EN),
biquíni, rímel, táxi, álbum,
bíceps.

TERMINADAS EM DITONGO
CRESCENTE (*)

Glória, tênue, inócuo.

TERMINADAS EM
ÃO/Ã

ÓRGÃO, SÓTÃO, ÍMÃ.

TODAS

CRÉDITO, MATEMÁTICA,
ÓCULOS.

PROPAROXÍTONAS


Obs.:
Não se acentuam mais os encontros “oo”/“ee” (abençoo/leem).
(*) Falaremos sobre uma divergência doutrinária mais adiante.

24. (FCC/TRE SE/TÉCNICO/2015)
Hoje, quando o mundo está em crise, parece mais importante que nunca aprender um
pouco de economia. As notícias econômicas agora são o assunto principal em jornais e
programas de TV. No entanto, será que realmente sabemos o que é economia?
A palavra vem do grego oikonomia, que significa “administração da casa”, e passou
a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos e, mais especificamente, a
produção e a permuta de bens e serviços. A economia moderna surgiu como disciplina específica no século XVIII, sobretudo com a publicação em 1776 de A riqueza
das nações, livro escrito pelo grande pensador escocês Adam Smith. Contudo, o
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que motivou o interesse no assunto não foram os textos de economistas, mas as
enormes mudanças na própria economia com o advento da Revolução Industrial.
Os pensadores mais antigos haviam falado da gestão de bens e serviços nas sociedades, tratando de questões que surgiram como problemas da filosofia moral ou
política. Mas, com o surgimento das fábricas e da produção de bens em massa, veio
uma nova era de organização econômica que dava atenção ao todo. Aí começou a
chamada economia de mercado.
A análise de Smith do novo sistema definiu o padrão, com uma explicação abrangente do mercado competitivo. Ele afirmou que o mercado é guiado por uma “mão
invisível”, de modo que as ações racionais de indivíduos interesseiros acabam dando
à sociedade exatamente o que ela necessita. Smith era filósofo, e o tema de seu livro
incluía política, história, filosofia e antropologia. Depois dele, surgiu uma nova geração de pensadores econômicos, que preferiu se concentrar totalmente na economia.

(Adaptado de: O livro da economia. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo, Globo, 2013, p.
12-14)

Avalie se a frase foi escrita corretamente, no que se refere à norma-padrão da
língua portuguesa:
– A economia está presente na vida prática de todos, desde a compra de ítens de
consumo diário, como alimentos, até a aquizição de um imóvel.24
Parece que o examinador fica insistindo nessa grafia errada da palavra “itens”. Deixa disso, rapaz! A palavra, como vimos, é uma paroxítona terminada em “em/ens”
e, por isso não recebe acento.
Agora, para piorar, colocou uma letra “Z” em “aquisição”. Curiosamente, deriva do
verbo ADQUIRIR (palavra que possui um “d” que se perdeu em “aquisição).
Logo no início da aula, comentei que, de vez em quando, poderia usar uma questão
mais antiga por se tratar de uma questão ótima ou necessária, lembra?
Pois bem. Acentuação gráfica é um ponto que costumava ser bastante cobrado
24

Errado.
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nos concursos mais antigos. De lá para cá, encontramos poucas questões sobre o
assunto. Contudo, como costuma constar do conteúdo programático de forma bem
clara, decidimos incluí-lo nesta aula, usando algumas questões mais antigas. Em
função das novas regras ortográficas, já fizemos as devidas adaptações às prescrições do Acordo Ortográfico vigente no nosso país.

25. (FCC/TÉCNICO/TRT 3ª REGIÃO/2005/ADAPTADA) As palavras do texto que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica nas palavras ofício e ideias,
respectivamente, são
a) único e história.
b) salários e Níger.
c) inteligências e notável.
d) período e memória.
e) agência e heroicas.25
Houve alteração na grafia de “ideias” e de “heroicas”, pois, em função do Acordo Ortográfico vigente a partir de 2009, não se acentuam mais os ditongos
abertos presentes nas sílabas tônicas de palavras paroxítonas (somente nas
oxítonas e monossílabas).
Há na doutrina uma divergência em relação à acentuação de palavras como “ofício”,
no quadro apresentado anteriormente, indicada como “paroxítona terminada em
ditongo crescente”. Por esse motivo, coloquei um asterisco (*), com a observação
de que mencionaria essa divergência doutrinária. Aqui está ela.
A maior parte dos gramáticos considera que palavras como “Cláudia” (meu nome
– assim você não se esquece! rs…) seriam casos de paroxítonas terminadas em
ditongo crescente, assim separada silabicamente: Cláu-dia (ditongo crescente é
25

Letra e.
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o que parte da semivogal – a mais fraca – para a vogal – a mais forte: “ia”), mas
não podemos deixar de comentar que, segundo a Academia Brasileira de Letras
(posição apresentada no Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa), palavras
como “Cláudia” são classificadas na regra das PROPAROXÍTONA, como se sua separação silábica fosse: “Cláu-di-a” (trissílaba), e não “Cláu-dia” (dissílaba).
E para a prova da FCC? Qual posicionamento devemos seguir?
Mais adiante, veremos que a banca já se pronunciou “extraoficialmente”. Além
disso, em algumas provas, ela simplesmente passou “ao largo” dessa discussão,
como foi o caso desta questão. Sem entrar na polêmica de classificar “ofício” como
paroxítona terminada em ditongo crescente (segundo a doutrina) ou proparoxítona
(segundo o V.O.L.P.), essa palavra segue a mesma regra de acentuação que “história” (A), “salários” (B), “inteligências” (C), “memória” d) e “agência” (E).
Já o vocábulo “ideias” era acentuado por se tratar de um ditongo aberto (éu/ éi/ói),
o mesmo ocorrendo em “heroicas”.
Por isso, a resposta é a letra e.
As demais palavras são acentuadas de acordo com as seguintes regras:
– “único” e “período” – proparoxítonas;
– “Níger” e “notável” – paroxítonas não terminadas em a(s), e(s), o(s), em(ens), am.

26. (FCC/ANALISTA/TRT 23ª REGIÃO/2004/ADAPTADA) A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo início aplica-se em
a) técnica.
b) ideia.
c) possível.
d) jurídica.
e) vários.26
26

Letra e.
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Agora, já posso afirmar que a banca segue a maior parte dos gramáticos e classifica
a palavra “início” como paroxítona terminada em ditongo crescente.
“Como você pode afirmar isso, professora????” (gritou alguém do lado “de lá”...rs...)
Vimos que a ABL classificaria essa palavra como PROPAROXÍTONA, só que, na
questão, se assim entendêssemos, teríamos, não uma, MAS TRÊS RESPOSTAS
CERTAS: técnica (téc-ni-ca)/jurídica (ju-rí-di-ca)/vários (vá-ri-os).
Ora, como isso acarretaria a anulação da questão, podemos concluir que a banca
não considera “início” uma proparoxítona, mas uma paroxítona terminada em ditongo crescente, como VÁRIOS (resposta da questão).

27. (TÉCNICO/TRT 3ª REGIÃO/2005) Palavras do texto que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica na palavra jacarés estão reproduzidas em:
a) negócios e únicos.
b) município e amazônica.
c) mantém e tamanduás.
d) tucunarés e santuários.
e) ecológicos e tuiuiús.27
Assim como “jacarés”, os vocábulos “mantém”, “tamanduás” e “tucunarés” são
oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s) ou em(ens). Como a opção c) abarca duas
dessas palavras, é a resposta correta.
As demais são acentuadas pelos seguintes critérios:
– “negócios”, “município” e “santuários” – paroxítonas terminadas em ditongo crescente;
– “únicos”, “amazônica” e “ecológicos” – proparoxítonas;
– “tuiuiús” – “u” como segunda vogal de um hiato, acompanhado de “s”.
27

Letra c.
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Aproveitamos para falar sobre essa regra do hiato e algumas mudanças provenientes do Acordo Ortográfico.
Sempre que “i” ou “u” (tônico), como segunda vogal de um hiato, ficar, na sílaba,
sozinho ou acompanhado da letra “s”, recebe acento: viúva (vi-ú-va), saúde (sa-ú-de), país (pa-ís).
Brinco dizendo que essa é a diferença entre Luís, com acento (Lu-ís), e Luiz, sem
acento (Lu-iz)...rs...
Outro detalhe: se após o “i” ou “u” houver NH, essa vogal não recebe acento (ra-i-nha/ba-i-nha). O mesmo acontece se, antes do hiato, houver um ditongo (essa
regra foi incluída pelo Acordo): a palavra “feiura”, que antes recebia acento no U
(feiúra), agora não é mais acentuada, pois o hiato ocorre após o ditongo (fei-u-ra).

28. (FCC/TRF 3/ANALISTA/2016)
O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato.
Os objetos que nele se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes,
suas financiadoras. As obras modernas são, mais genericamente, animadas pelo
espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado
das coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe
tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a qualidade
artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A
violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida. O museu parece
assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na pacificação dos museus.
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Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de
seu contexto. Desde então, dois pontos de vista concorrentes são possíveis. De
acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um “depósito de despojos”. Por um lado, o museu facilita
o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um
destino igualmente estético, mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.
A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização progressiva dos objetos de uso como outros
tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do “escândalo”. Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado.
Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar
que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta
da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha
inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra o
museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu,
por retirar as obras de sua origem, é realmente “o lugar simbólico onde o trabalho de
abstração assume seu caráter mais violento e mais ultrajante”. Porém, esse trabalho
de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo,
conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.- Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo.
I – O acento em “têm” (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular “tem”, diferentemente do acento aplicado a “porém” (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em “em”.
II – Os acentos nos termos “excelência” (2º parágrafo) e “necessário” (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.28
28

Certo./Certo.
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Como vimos, os monossílabos só são acentuados quando terminam por a(s), e(s)
e o(s). Assim, os monossílabos terminados em “em/ens” não se acentuam. Isso
ocorre com “trem, cem, sem, nem” e tantos outros. Então, qual seria a justificativa
para o acento da conjugação na 3ª pessoa do plural do verbo TER (têm)? Simples.
Diferenciá-lo da forma correspondente da 3ª pessoa do singular (tem). Alguns
autores chamam esse acento (da forma “têm”) de “acento diferencial de número”,
ou seja, usado para distinguir o plural do singular.
Em relação aos acentos diferenciais de tonicidade (vogal tônica ou átona), o Acordo Ortográfico manteve apenas os acentos diferenciais de “pôr” (para diferenciar
da preposição “por”) e “pôde” (conjugação do pretérito perfeito do indicativo, para
diferenciar da forma do presente do indicativo “pode”). Os demais acentos diferenciais de tonicidade foram abolidos.
Com isso, passamos a ter construções que, na leitura, podem gerar confusões, tais como:
O táxi para para o passageiro entrar. (“para” verbo + “para” preposição)
O gato solta pelo pelo sofá todo. (“pelo” substantivo + “pelo” contração da preposição “por” com artigo “o”)
De volta à questão, a palavra “porém”, por sua vez, é uma oxítona (a última sílaba
é a tônica) e, segundo as regras de acentuação, todas as oxítonas terminadas em
a(s), e(s), o(s) e em(ens) recebem acento. Isso acontece com “vintém, também,
contém, mantém”. Por isso, a regra de “porém” não é a mesma regra de “têm”. Está
perfeita a primeira afirmação. Item certo.
III – Sem entrar no mérito se seria um caso de paroxítona terminada em ditongo
crescente ou proparoxítona, o examinador afirma, simplesmente, que “excelência” e “necessário” são acentuadas pelo mesmo motivo. E são mesmo! Item certo.
29. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/TÉCNICO/2015) Está redigida corretamente, quanto à
ortografia e à acentuação gráfica, a frase:
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a) A louza tradicional foi substituída por uma exposição em PowerPoint na aula que
teve como expectadores uma equipe de insígnes cientistas chineses.
b) O intuito da aula de Xiaomei consistiu em exibir as habilidades da robô, que,
além de dispor de um notável repertório de informações, traz funções de interação.
c) O evento ocorrido na Universidade Jiujiang deve sucitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, estudiosos da cultura chinesa, mas do publico de um modo geral.
d) Xiaomei concluiu sua aula de maneira exitosa e os cientistas julgaram que a robô
não teve um mal desempenho, embora ainda existam alguns ítens a ser aprimorados.
e) O juri de cientistas que examinaram a atuação de Xiaomei era restrito, mas, graças às redes sociais, a notícia da robô se extendeu rapidamente pelo mundo todo.29
Como há apenas UMA opção totalmente correta em relação à ortografia, teremos
agora uma “chuva” de palavras “erradas”. Vamos lá.
a) “lousa” (ou “loisa”, para os portugueses) se escreve com “S”/insignes (= famoso, ilustre) não recebe acento por se tratar de paroxítona terminada em “e(s)”.
b) Tudo certo! Essa é a resposta!
c) “suscitar” é escrito com “SC”. Para memorizar, pense que “sucinto” significa
“curto, resumido” e, por isso, só tem uma letra (C). Já “suscitar” tem duas letras
(SC). Se nem assim você memorizar, dê o seu jeito… rs…
d) Mais uma vez, a banca insiste em “itens” com acento. Só para constar: apesar de
parecer uma palavra derivada de “êxito”, não há registro formal para a palavra “exitosa”.
e) A palavra “júri” é uma paroxítona não terminada em a(s), e(s), o(s), em(ens),
por isso deve ser acentuada. Basta pensar que “saci” é oxítona e não tem acento, e
“júri” é paroxítona e precisa de acento. Além disso, “estender” se escreve com “s”,
apesar da proximidade semântica com “extensivo” ou “extensão”, que “recuperaram” a letra “x” de sua origem etimológica.
29

Letra b.
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30. (FCC/TRT 16ª/ANALISTA/2014) Não faltam clareza e correção, segundo a norma-padrão, à seguinte frase:
a) Eu estou entre aqueles que foi mau tratado pelo adjunto do secretário geral, por
isso pretendo envidar todos os esforços para que ele responda pelos seus atos na
medida exata da justiça.
b) Estando emerso em decisões a tomar, não previu a possibilidade de, tempo
findo, ser chamado a prestar contas e enumerar os impecilhos que o tornaram vulnerável a uma suspensão.
c) Crêa você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as
homenagens decididas por consenso, pois os mais expontâneos, a rigor, são sempre os mais influentes nas deliberações finais.
d) A homogenização dos ingredientes no tacho de cobre, é determinante de um
bom ou medíocre resultado da receita, motivo porque muitos cozinheiros reservam
toda a atenção e tempo a esse quesito.
e) Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na
iminência de ser internado, o que o impediu de comparecer ao julgamento como a
testemunha mais importante da defesa.30
Muita gente pode ter estranhado, mas está correta a grafia de DISENTERIA, porque provém do grego “dysentería”, em que “enteria” se refere a “énteron”, que é “intestino”.
Além disso, foi usado corretamente o parônimo “iminência”, que significa “aquilo
que está prestes a acontecer”. “Eminência” é a qualidade daquilo que é ilustre, importante, por isso algo “eminente” é algo “importante”, enquanto algo “iminente”
é algo prestes a ocorrer.
Tudo certo na opção e. Vejamos as demais opções.
a) “... estou entre aqueles que FORAM MALTRATADOS...” – Problemas de concordância (assunto de outra aula) e de ortografia. O contrário de “mau” (com U) é
30

Letra e.
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“bom”; o contrário de “mal” (com L) é “bem”. Assim, se você não é “BEM TRATADO”, você é MALTRATADO (tudo junto).
Já falamos sobre esses advérbios, e agora apresento-lhes uma curiosidade em
relação aos adjetivos formados a partir dos advérbios “bem” e “mal”. Em relação
ao “bem”, pode ocorrer a formação de palavras compostas, geralmente com hífen
(bem-casado), em poucos casos com a aglutinação (benfeito), mas, com o advérbio “mal”, é mais comum haver este último processo (maltratado é um ótimo
exemplo). Contudo, é possível, também, que não haja nenhuma contração em relação ao advérbio “bem”, sendo mantidos os dois vocábulos separadamente: bem
tratado/bem vestido. Não há uma uniformidade de entendimento nesse sentido,
por isso são poucas as chances de isso cair em prova. Quando cai, é do jeito que
vocês viram: claramente errado, com “u” (“mau tratado”).
b) Quando alguém está submerso, dizemos que está IMERSO em alguma coisa. Outro erro de ortografia se encontra no registro de EMPECILHO. Escreve-se
assim porque aquilo que provoca dificuldade EMPECE algo/alguém (EMPECER =
prejudicar, dificultar).
c) Há erro na conjugação do verbo CRER. O correto é “Creia você”. Por incrível que
pareça, está certa a grafia de “DISSENSÕES”!!!...rs..., mas errou em ESPONTÂNEOS (aí, enfraquece!).
d) Para saber como se forma o substantivo a partir do adjetivo “HOMOGÊNEO”,
aplicamos a técnica do paradigma – você a conhece?

Técnica do Paradigma
Vamos lá. Na dúvida em relação à grafia de uma palavra, pense em outra que tenha
passado pelo mesmo processo. Tudo o que aconteceu com esta irá acontecer com aquela.
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Então, pensando em “homogêneo”, lembramos de outro adjetivo que tenha a
mesma terminação e que seja mais fácil, mais comum: espontâneo/contemporâneo/conterrâneo (o que você preferir).
− ESPONTÂNEO → ESPONTANEIDADE
− HOMOGÊNEO → HOMOGÊNEIDADE
Está aí um dos erros da opção. O outro erro está no registro de “por que”, que
deveria ser separado. Sempre que se puder supor a palavra “motivo” (ou esta estiver presente, como é o caso), escreve-se separadamente: “... motivo POR QUE
muitos cozinheiros...”.
E como essa banca ama as múltiplas grafias de “porque”! Você as verá a partir
de agora.

31. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Perguntando-me a mim
mesmo por que processo de associação ela me viera à memória, não atinei com o
porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar sua ausência e não obtive de imediato a resposta. Passaram-se muitos meses quando, de repente, percebi o sentido
disso tudo: ela era, sempre fora e sempre seria a concretização da fantasia primeira da minha adolescência.
Considere o trecho acima e as afirmações que seguem:
I – Em por que processo de associação ela me viera à memória, o segmento
destacado está grafado segundo as normas gramaticais.
II – Em não atinei com o porquê, a palavra destacada apresenta erro de grafia: o
acento gráfico não é justificável.31
A banca gosta tanto dessa história de “porque/por que/porquê/por quê”, que botou
na mesma questão dois itens sobre o assunto. Vamos lá.
31

Certo./Errado.
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1 – PORQUE (junto sem acento): tem valor explicativo ou causal. Está no início de
uma resposta ou justificativa.
2 – PORQUÊ (junto com acento): trata-se de um substantivo, equivalente a “motivo, justificativa”, e normalmente está acompanhado de um determinante (artigo,
pronome, numeral).
3 – POR QUE (separado sem acento): pode ser interrogativo (em orações interrogativas diretas ou indiretas) ou equivalente a “por (pelo/pela) qual” (e, nesse caso,
está separado exatamente por se tratar de duas palavras independentes: a preposição “por” e o pronome “que”). Uma outra maneira de identificar esse registro é
subentendendo a palavra “motivo” logo depois de sua ocorrência.
4 – POR QUÊ (separado com acento): interrogativo tônico, se apresenta no fim da
frase interrogativa ou sozinho.
Vejamos, agora, as afirmações.
I – “Perguntando-me a mim mesmo por que processo de associação ela me viera
à memória…” – Essa é a ocorrência do caso 3: preposição + pronome. Basta
fazer a troca de “por que” por “por qual”. Se der certo, é separado sem acento.
“Perguntando-me a mim mesmo por qual processo de associação ela me viera à memória”
A afirmação do examinador está correta.
II – Em “não atinei com o porquê”, estamos diante de um substantivo (caso 2),
que está acompanhado de um artigo definido “o”.
O registro do “porquê” (junto com acento) está correto e a afirmativa de que a palavra apresenta erro está equivocada.

32. (FCC/TRT 15ª REGIÃO/TÉCNICO/2015)
“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”
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Há então a idade de sofrer
e a de não sofrer mais
por essas, essas coisas?
As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
na idade própria de sofrer?
Ou não se devia sofrer
pelas coisas que causam sofrimento
pois vieram fora de hora, e a hora é calma?
E se não estou mais na idade de sofrer
é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Essas coisas. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José
Olympio, 3. ed., 1976, p.30)

“é porque estou morto”
O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado na lacuna da frase:
a) Não entendi o...... da sua atitude na reunião.
b) Percebi logo...... ele demorou para chegar.
c) ...... você não confia nas suas ideias?
d) Esclareça o...... da necessidade desse procedimento.
e) Os jovens às vezes erram...... são muito ansiosos.32
O “porque” (junto com acento) apresentado no texto tem valor explicativo (o sujeito explica o motivo de não estar mais na idade de sofrer: é porque está morto).
Essa mesma ocorrência se encontra na opção e: “Os jovens às vezes erram porque
são muito ansiosos.”. Nesse caso, o “porque” tem valor causal, ou seja, estabelece
32

Letra e.
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uma relação de causa (são muito ansiosos) e consequência (os jovens às vezes erram), mas o registro gráfico, tanto da conjunção explicativa, quanto da conjunção
causal, é idêntico: junto e sem acento.
E como seriam as demais ocorrências?
a) Observe a presença de um artigo “o”. Isso define que a palavra da lacuna é um
substantivo: junto com acento. “Não entendi o porquê da sua atitude na reunião.”
b) Nessa opção, podemos subentender a palavra “motivo” logo após o registro de
“por que”, por isso se escreve separado sem acento: “Percebi logo por que [motivo] ele demorou para chegar”. Trata-se do “Caso 3” apresentado anteriormente.
c) Como a lacuna será preenchida com uma locução interrogativa, o registro é separado sem acento: “Por que você não confia nas suas ideias?”. O mesmo ocorreria se tivéssemos uma interrogativa indireta: “Não sei/Gostaria de saber/Quero
saber por que você não confia nas suas ideias”.
d) Do mesmo modo que aconteceu na opção a, o artigo “denuncia” a presença de um
substantivo na lacuna: “Esclareça o porquê da necessidade desse procedimento.”

33. (FCC/METRÔ SP/NÍVEL SUPERIOR/2016) Analise a correção da frase abaixo:
– O mesmo motivo porque muitas pessoas gostam de cachorros pode ser invocado
por quem deles desgostam, isto é, a necessidade que sentem de estar o tempo
todo ao lado do dono.33
Como conseguimos trocar esse “porque” da frase por “pelo qual”, podemos notar
que se trata de dois vocábulos independentes: “por que” = preposição + pronome.
“O mesmo motivo PELO QUAL muitas pessoas gostam de cachorros…”
Muitas pessoas gostam de cachorro POR UM MOTIVO.
33

Errado.
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Assim, o registro deveria ser separado sem acento: por que.
Há um problema de concordância que será objeto de comentário na aula correspondente.

34. (FCC/POLITEC AP/PERITO MÉDICO/2017) Verifique se está correto o emprego
de ambos os elementos sublinhados na frase.
– O por que da fragilidade de um poder concedido está na permanente eminência
da retirada da concessão.34
Estão errados os dois elementos. No primeiro, por ser o substantivo, a forma correta seria “porquê” (olha o artigo ali, gente‼!). O segundo, por indicar “algo que está
prestes a ocorrer”, deveria ter sido grafado como iminência, e não “eminência”
(qualidade do que é eminente, superior, elevado).

35. (FCC/SEFAZ RJ/AUDITOR/2014)...por que as pessoas escolhem se expressar
dessa maneira bizarra...
O segmento destacado acima está grafado em conformidade com a norma-padrão
escrita, o que também ocorre com o destacado na alternativa:
a) As pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra por quê?
b) Você pode me informar o por quê dessa discussão?
c) Saiu correndo e quando lhe perguntaram porque não quis explicar nada.
d) Fazia muito uso da ironia por que muitos de seus colegas escolhiam se expressar dessa maneira bizarra.
e) O modo porque ela demonstrava seu afeto era sempre apreciado.35
Acredito que, depois dessa aula, você não tem mais nenhuma desculpa para errar
o emprego de “porque/por que etc.”.
34

Errado.

35

Letra a.
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Vamos analisar cada uma das opções.
a) O “por quê” está registrado separado com acento por se tratar de oração interrogativa em que a locução se encontra no fim da frase. Certíssimo‼!
b) Como existe um artigo, já sabemos que a palavra é um substantivo e se registra
“porquê” (junto com acento). Errou.
c) Nesta passagem, conseguimos perceber a palavra “motivo” logo após o “por
que” (separado sem acento), por isso se registra separado e sem acento. Errado.
d) Por ser uma conjunção, o registro correto seria “porque” (junto sem acento).
e) “O modo pelo qual ela demonstrava seu afeto…” – fez a troca e deu certo! Sinal
de que são duas palavras: por que (separado sem acento).]

Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula! No próximo encontro, falaremos sobre VERBOS.
Até lá. Bons estudos.
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QUESTÕES DE CONCURSO
1. (FCC/ISS-SP/AUDITOR/2012)
Para combater o totalitarismo, basta compreender uma única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da liberdade. No entanto, a negação da liberdade é
comum a todas as tiranias e não é de importância fundamental para compreender a natureza peculiar do totalitarismo. Contudo, quem não se mobiliza quando
a liberdade está sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo as
admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história, e
não previstos nos Dez Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência de
movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto é, o apelo que o totalitarismo
exerce sobre as pessoas que dispõem de todas as informações e que são alertadas
diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência de toda a estrutura da
moralidade, de todo o corpo de mandamentos e proibições que tradicionalmente
traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de liberdade e justiça em termos
de relações sociais e instituições políticas.
Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum acidente e que agora o dever é restaurar a ordem
antiga, apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos
instintos de ordem e segurança. Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de
“profeta da catástrofe”, cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o
bem e o mal por toda a eternidade.
O cerne da questão é que os “profetas da catástrofe”, os pessimistas históricos do
final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler, foram ultrapassados pela concretude de catástrofes de dimensões e horrores jamais previstos.
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No entanto, alguns desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora pouco
se tenham feito ouvir no século XIX, essas previsões se encontram no século XVIII,
e foram negligenciadas porque nada poderia justificá-las. Vale a pena saber, por
exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 1793, sobre o “equilíbrio de poder” como
solução para os conflitos do sistema do Estado nacional europeu: “O chamado
equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa de Swift, que foi construída numa
harmonia tão perfeita com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro pousou sobre ela, ruiu imediatamente − um simples fantasma”. O equilíbrio alcançado
pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente
conforme as previsões de Kant. [...]

(Hannah Arendt. “Sobre a natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão”. In: Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise Bottman. São Paulo:
Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348)

Julgue a assertiva a seguir.
– A classe de palavras a que pertencem bem e mal (linha 13) é distinta da classe a
que pertence a palavra destacada em “Disse-lhe um sim bastante acanhado”.
2. (FCC/METRÔ SP/ADVOGADO/2014)
Viagens
Viagens de avião e de metrô podem guardar certa semelhança.
Entre nuvens carregadas, ou tendo o azul como horizonte infinito, o passageiro não
sente que está em percurso; no interior dos túneis, diante das velozes e uniformes
paredes de concreto, o passageiro tampouco sabe da viagem. Em ambos os casos,
vai de um ponto a outro como se alguém o levantasse de um lugar para pô-lo em
outro, mais adiante. Nesses casos, praticamente se impõe uma viagem interior. As
nuvens, o azul ou o concreto escuro hipnotizam-nos, deixam-nos a sós com nossas imagens e nossos pensamentos, que também sabem mover-se com rapidez.
Confesso que gosto desses momentos que, sendo velozes, são, paradoxalmente,
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de letargia: os olhos abertos veem para dentro, nosso cinema interior se abre para
uma profusão de cenas vividas ou de expectativas abertas. Em tais viagens, estamos surpreendentemente sós – uma experiência rara em nossos dias, concordam?
(…)
(Ulisses Rebonato, inédito)
Analise a seguinte afirmação.
– Na expressão tampouco sabe da viagem, justifica-se o emprego do termo sublinhado porque já se afirmara antes que o passageiro não sente que está em percurso (1º parágrafo).
3. (FCC/SEFAZ RJ/AUDITOR/2014)
Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de relações comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo madrilenos, na
esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião no norte da
África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por navios batavos em
portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o sal português de que
dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras da prosperidade holandesa, além de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às atividades mercantis
da República do Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais
de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades
e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de
ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os
efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.

(“Introdução” a O Brasil Holandês (1630-1654). Seleção, Introdução e notas de Evaldo Cabral
de Mello. São Paulo: Penguin Classics, 2010, p.11 e 12)
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Considere a assertiva que segue, acerca de aspectos do excerto.
– A palavra então remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.
4. (FCC/DPE SP/OFICIAL/2015)
“A metamorfose”, de Kafka, faz 100 anos ignorado na República Tcheca
Apesar de Franz Kafka ser o autor tcheco mais conhecido do século 20 e um dos
ícones turísticos de sua cidade natal, a capital Praga, o centenário da publicação
de sua obra mais famosa, “A metamorfose”, tem pouca repercussão na República
Tcheca, onde o escritor nunca foi muito popular.
Foi em 1915 que o texto apareceu publicado em alemão, o idioma no qual escrevia Kafka, por editores alemães. “A metamorfose” é o assustador relato de Gregor
Samsa, um viajante de negócios que certa manhã acorda transformado em uma
barata gigante. Os estudiosos de Kafka interpretaram essa transformação como
uma metáfora sobre o peso insuportável da responsabilidade. A diretora da Sociedade Franz Kafka de Praga, Marketa Malisova, chancela essa interpretação da obra.
“Kafka a escreveu sob a influência de todas as circunstâncias que lhe afetavam”,
comentou Malisova.
Apesar de seu sucesso mundial, primeiro nos Estados Unidos na década de 1940 e
depois da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, em seu país natal quase não
se conhece ou se lê a obra de Kafka. “A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar
até 1929 para ser traduzida ao tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia.
Kafka nunca foi profeta em sua terra. Seu biógrafo tcheco, o filólogo Josef Cermak,
lembra que suas primeiras traduções foram realizadas por intelectuais de tendência
anarquista, o que criou a ideia de que era um autor revolucionário. Após a guerra e
a instauração da ditadura comunista, mudou o regime e a produção de Kafka esteve proibida por ser considerado um autor “reacionário”, destacou Cermak.
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Em 1990, quando foi derrubado o sistema socialista, se estabeleceu a Sociedade Franz
Kafka de Praga, com o explícito objetivo de reviver a tradição cosmopolita que tornou
possível o fenômeno da literatura germânico-praguense do qual surgiu Kafka.
No entanto, 25 anos mais tarde, muito poucos tchecos leem as obras de Kafka,
em parte porque seus textos têm fama de serem difíceis de se entender em tcheco, reconheceu Malisova.

(Adaptado de: http:/g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/metamorfose-de-kafka-faz-100-anos-ignorado-na-republica-tcheca.html)

“A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar até 1929 para ser traduzida ao
tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia.
(3º parágrafo)
No contexto, o termo então, em destaque, expressa circunstância de
a) qualidade.
b) modo.
c) lugar.
d) dúvida.
e) tempo.

5. (FCC/DPE RR/TÉCNICO/2015)
Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de bois que Guimarães Rosa conduzia do pasto ao sonho, julguei que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se
usasse um deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi, só um boi.
Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de vinte anos de idade, que
morava num bairro inteiramente urbanizado, iria precisar de um boi? Não podia
então ter pensado naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que
chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu estava lendo toda a obra
publicada de Guimarães Rosa, e isso influiu direto na minha escolha. Tudo bem,
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mas onde o boi ia entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de
colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode fazer num poema panfletário?
Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num mundo
completamente estranho para ele, sangrando a língua sem encontrar senão o chão
duro e escaldante, perplexo diante dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos
bêbados e dos carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história toda de
opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoísmo libertador, eu queria um
boi poema concreto no asfalto, para que minha impotência diante dos donos do poder
se configurasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração, ou minha
índole, ficasse para sempre marcado por esse poderoso símbolo de resistência.
Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no asfalto; sei até onde está o velho
caderno com o velho poema. Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias
vezes em outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz, transformado em minha própria estrela.
(Adaptado de: GUERRA, Luiz, “Boi no Asfalto”, Disponível em: www.recantodasletras.com.br.
Acessado em: 29/10/2015)

... sei até onde está o velho caderno com o velho poema. (Último parágrafo)
Quanto ao termo sublinhado no segmento acima, é correto afirmar que se trata de
a) advérbio de lugar, que modifica o sentido de “estar”, e pode ser substituído,
juntamente com “onde”, por “aonde”.
b) preposição, que modifica o sentido de “onde”, e expressa um limite espacial.
c) preposição, que modifica o sentido de “estar”, e pode ser substituída por “também”.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

68 de 95

GRAMÁTICA
Morfologia, Semântica e Ortografia
Prof.ª Claudia Kozlowski

d) advérbio de afirmação, que modifica o sentido de “saber”, e pode ser substituído
por “sim”, entre vírgulas.
e) advérbio de intensidade, que modifica o sentido de “saber”, e pode ser substituído por “inclusive”.
6. (FCC/TRT 12/TÉCNICO/2011)
Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom nas novelas. Para ter público,
a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela,
o que exige uma trama complexa. Acrescento: a mobilidade social é decisiva nas
novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor – genuíno ou fingido – em proporção
maior que a vida real.... Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é
sim, mas como aqueles retratos antigos do avô e da avó, fotografados em preto e
branco, mas, depois, cuidadosamente retocados e coloridos. O fundo é real. A tela:
ideais, sonhos, fantasias.
(…)

(Trecho do artigo de Renato Janine Ribeiro. O Estado de S. Paulo, C2+música, D17, 11 de
setembro de 2010, com adaptações.)

Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é sim... (1º parágrafo)
O emprego da expressão grifada acima assinala uma
a) contradição involuntária.
b) repetição para realçar a ideia.
c) retificação do que havia sido dito.
d) conclusão decorrente da afirmativa inicial.
e) condição básica de um fato evidente.
7. (FCC/TRT 1ª REGIÃO/ANALISTA/2013) A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios.
A expressão isto é, nos dois empregos realçados na frase acima,
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a) introduz a conclusão de que o significado das falas corriqueiras se esclarece
mediante uma elaborada sinonímia.
b) inicia a tradução adequada de um enunciado anterior cuja significação se mostrara bastante enigmática.
c) funciona como os dois pontos na frase Cabelo de gente assim não se torna vulgarmente quebradiço: pendoa.
d) introduz uma enumeração de palavras que seriam evitadas pela prima Solange,
levando-se em conta o que diz dela o cronista Werneck.
e) inicia uma argumentação em favor da simplificação da linguagem, de modo a
evitar o uso de palavreado rebarbativo.

8. (FCC/TCE PI/AUDITOR/2014)
A cognoscibilidade do planeta
1

O período histórico atual vai permitir o que nenhum

outro período ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade
de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente.
Isto nunca existiu antes, e deve-se, exatamente,
5

aos progressos da ciência e da técnica (melhor ainda,

aos progressos da técnica devidos aos progressos da
ciência).
Esse período técnico-científico da história permite
ao homem não apenas utilizar o que encontra na natureza:
10

novos materiais são criados nos laboratórios como

um produto da inteligência do homem, e precedem a
produção dos objetos. Até a nossa geração, utilizávamos
os materiais que estavam à nossa disposição. Mas
a partir de agora podemos conceber os objetos que desejamos
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15

utilizar e então produzimos a matéria-prima indispensável

à sua fabricação. Sem isso não teria sido
possível fazer os satélites que fotografam o planeta a
intervalos regulares, permitindo uma visão mais completa
e detalhada da Terra. Por meio dos satélites,
20

passamos a conhecer todos os lugares e a observar outros

astros. O funcionamento do sistema solar torna-se
mais perceptível, enquanto a Terra é vista em detalhe;
pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas, podemos
captar momentos sucessivos, isto é, não mais
25

apenas retratos momentâneos e fotografias isoladas do

planeta. Isso não quer dizer que tenhamos, assim, os
processos históricos que movem o mundo, mas ficamos
mais perto de identificar momentos dessa evolução. Os
objetos retratados nos dão geometrias, não propriamente
30

geografias, porque nos chegam como objetos em

si, sem a sociedade vivendo dentro deles. O sentido que
têm as coisas, isto é, seu verdadeiro valor, é o fundamento
da correta interpretação de tudo o que existe.
Sem isso, corremos o risco de não ultrapassar uma interpretação
35

coisicista de algo que é muito mais que uma

simples coisa, como os objetos da história. Estes estão
sempre mudando de significado, com o movimento das
sociedades e por intermédio das ações humanas sempre
renovadas.
(SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: Do pensamento único à consciência universal.
6. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2001, p. 31)
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Avalie a afirmação sustentada pelo texto:
– (linha 32) A expressão isto é introduz perspectiva distinta da presente no segmento imediatamente anterior: além do sentido, propõe-se a consideração da utilidade ou valia das coisas.
9. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA MÉDICO/2015)
A graça da não notícia
A leitura crítica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não
propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O
hábito de analisar criticamente o conteúdo da mídia tradicional produz calos no
cérebro, e eventualmente o observador passa a enxergar não mais a notícia, mas
a não notícia, ou seja, aquilo que o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exercício divertido, como se o leitor estivesse desfazendo um jogo
de palavras cruzadas já preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir das
palavras que se interconectam num texto, o sentido que o autor pretendeu dar à
sua construção, uma espécie de jogo de “interpretação reversa”.
Transparece o aspecto ambíguo da imprensa quando, por exemplo, para defender o
pluralismo de sua linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema da atualidade
a serem tratados por dois distintos analistas − “o leitor pode apreciar duas opiniões
diferentes”. Ocorre que as propostas, normalmente sob a forma de pergunta, são
formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um ponto de vista se oponha
frontalmente ao outro − um analista representa um “sim”, o outro um “não” ao
que está sendo perguntado pelos editores. Como se vê, a tal “pluralidade” já nasce
condicionada, porque a imprensa brasileira quer convencer o leitor de que existem
apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as que são
postas aos analistas. São complexas, ou, no mínimo, controversas, porque é isso
que define uma notícia.
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Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu? − mesmo num evento corriqueiro e aparentemente banal, há muitas respostas possíveis.
Por que a imprensa brasileira tenta pintar tudo em preto e branco, sem considerar
as muitas tonalidades entre os dois extremos? Ora, porque a imprensa faz parte do
sistema de poder na sociedade moderna, e exerce esse poder fazendo pender as
opiniões para um lado ou para outro, usa o mito da objetividade para valorizar seus
produtos e cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.
Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O observador arriscaria afirmar que a
narrativa jornalística, tal como foi construída ao longo do tempo, já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, amplificada pelo domínio da imagem
transmitida globalmente em tempo real. Como notou o filósofo Vilém Flusser, a
superfície ínfima da tela substitui o mundo real.
O que a imprensa faz é comentar essa superficialidade, não a realidade.
Mas a resposta é ainda mais simples: para ser levado a sério, um jornal precisa dar a
impressão de concretude em seu conteúdo, mas, ao se tornar refém do mundo das imagens, produz uma concretude − ou, como diz Flusser, uma “concreticidade” superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jornalístico, que não é
informar, como pensam os leitores correligionários: é induzir uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não notícia.

Obs.:
Vilém Flusser (1920 – 1991) − filósofo tcheco, naturalizado brasileiro; professor, jornalista, conferencista e escritor.

É legítimo o seguinte comentário:
– (6º parágrafo) Em já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, a
substituição de já por “de imediato” preserva o sentido original da frase.
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10. (FCC/SEDU ES/2017)
Medo da eternidade
Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu
era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se
pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava.
Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu
lucraria não sei quantas balas.
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:
− Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira.
− Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.
− Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do
longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras
crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para
fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente,
tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta.
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.
− E agora que é que eu faço? − perguntei para não errar no ritual que certamente
deveria haver.
− Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o
gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca,
eu já perdi vários.
Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.
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− Acabou-se o docinho. E agora?
− Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na
boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do
gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como
se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era
aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o
chicle mastigado cair no chão de areia.
− Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora
não posso mastigar mais! A bala acabou!
− Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às
vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no
sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e
esse você não perderá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
06 de junho de 1970

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo – crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.28991)

Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector
é o advérbio de tempo, como o que se encontra grifado em:
I – Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.
(1º parágrafo)
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II – E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. (7º parágrafo)
III – E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. (9º parágrafo)
IV – Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. (16º parágrafo)
V – Atende ao enunciado APENAS o que consta de
a) I, II e IV.
b) II e IV.
c) II e III.
d) I e III.
e) I, III e IV.

11. (FCC/DEFENSORIA RS/2011)
Lição de bom senso
1

O Ministério da Educação (MEC) contornou com

habilidade e bom senso a polêmica gerada em torno do
veto, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), de
um livro do escritor Monteiro Lobato, sob o pretexto de
5

que contém expressões racistas. A alternativa encontrada

pelo ministro foi a de acrescentar um esclarecimento
de que, em 1933, quando a obra foi publicada pela
primeira vez, o país tinha hábitos diferentes e algumas
expressões não eram consideradas ofensivas, como
10

ocorre hoje. É importante que esse tipo de decisão sirva

de parâmetro para situações semelhantes, em contraposição
a tentações apressadas de recorrer à censura.
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O caso mais recente de tentativas de restringir a
livre circulação de ideias envolve a obra Caçadas de
15

Pedrinho, na qual a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo

sai em busca de uma onça-pintada. Ocorre que, ao
longo de quase oito décadas de carreira do livro, o
Brasil não conseguiu se livrar de excessos na vigilância
do politicamente correto, nem de intolerâncias como o
20

racismo. Ainda assim, já não convive hoje com hábitos

como o de caça a animais em extinção e avançou nas
políticas para a educação das relações étnico-raciais.
Assim como em qualquer outra manifestação artística,
portanto, o livro que esteve sob ameaça de
25

censura precisa ter seu conteúdo contextualizado. Se a

personagem Tia Nastácia chegou a ser associada a
estereótipos hoje vistos como racistas, é importante que
os educadores se preocupem em deixar claro para os
alunos alguns aspectos que hoje chamam a atenção
30

apenas pelo fato de o país ter evoluído sob o ponto de

vista de costumes e de direitos humanos.
No Brasil de hoje, não há mais espaço para a
impunidade em relação a atos como o racismo. Isso não
significa, porém, que seja preciso revolver o passado,
35

muito menos sem levar em conta as circunstâncias da

época.
(Editorial Zero Hora, 18/10/2010)

A palavra animais (linha 21) estabelece ligações com espécies que estão em extinção. Qual a propriedade semântica dessa relação?
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a) Hiperonímia.
b) Sinonímia.
c) Homonímia.
d) Paronímia.
e) Antonímia.

12. (FCC/DPE RO/NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRADOR/2015) Avalie se a redação
abaixo está inteiramente clara e correta.
– Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem
ninguém pode alterá-la ou prolongá-la, e nenhum remédio poderia ser proscrito
para salvar aquele que já está condenado.
13. (FCC/TRE TOCANTINS/ANALISTA JUDICIÁRIO/2011)
Até alguns anos atrás, a palavra biodiversidade era quase incompreensível para a
maioria das pessoas. Hoje, se ainda não chega a ser um tema que se discuta nos
bares, vem se incorporando cada vez mais na sociedade em geral. Tudo indica que
a variedade de espécies de plantas, animais e insetos de uma determinada área
começa a ser uma preocupação geral − a ponto de a ONU considerar 2010 o Ano
Internacional da Biodiversidade.
Mas, ainda que seja um assunto cada vez mais popular, convencer governos e
sociedades de que a biodiversidade tem importância fundamental para a espécie
humana e para o próprio planeta é uma perspectiva remota. Afinal, a quantidade
de espécies aparentemente não influencia a vida profissional, social e econômica de
quem está mergulhado nas decisões mais prosaicas do dia a dia.
Como diz Ahmed Djoghlaf, secretário-executivo da 10a Conferência das Partes da
Convenção sobre Diversidade Biológica, o objetivo desse encontro é “desenvolver
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um novo plano estratégico para as próximas décadas, incluindo uma visão para
2050 e uma missão para a biodiversidade em 2020.”
Talvez seja um discurso um pouco vago devido à urgência dos fatos: nunca, na
história do planeta, registrou-se um número tão grande de espécies ameaçadas.
Diariamente, 100 delas entram em processo de extinção e calcula-se que nos próximos 20 anos mais de 500 mil serão varridas definitivamente do globo. Tudo isso
ocorre, na maior parte, graças à intervenção humana.
Nessas espécies encontra-se um vasto e generoso banco genético, cuja exploração
ainda engatinha, capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes. Esse fato poderia constituir argumento suficiente para a preservação das espécies e das áreas em que elas se encontram. No entanto, o raciocínio
conservacionista tem sido puramente contábil: quanto vale a biodiversidade, qual
é o prejuízo que representa sua diminuição e que investimento é necessário para
mantê-la. Nessa contabilidade, o que entra é um valor atribuído aos “serviços”
ambientais que os biomas oferecem – como a purificação do ar e da água, o fornecimento de água doce e de madeira, a regulação climática, a proteção a desastres naturais, o controle da erosão e até a recreação. E a ONU avisa: mais de 60%
desses serviços estão sofrendo degradação ou sendo consumidos mais depressa do
que podem ser recuperados.

(Roberto Amado. Revista do Brasil, outubro de 2010, pp. 28-30, com adaptações)

... capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas
eminentes. (Último parágrafo)
Considerando-se o par de palavras eminentes/iminentes, é correto afirmar que
se trata de exemplo de
a) antonímia.
b) sinonímia.
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c) paronímia.
d) homonímia.
e) homofonia.

14. (FCC/SABESP/ADVOGADO/2014) O conceito de desenvolvimento sustentável
evoluiu ao longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, também aspectos de desenvolvimento humano. Desta forma é possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Sustentável (AYUSO e FULLANA, 2002):
− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o desenvolvimento seja compatível com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos recursos naturais;
− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos os agentes de uma região afetada e os recursos
sejam geridos de maneira que se conservem para as gerações futuras;
− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o desenvolvimento sustentável
aumente o controle dos indivíduos sobre suas vidas, seja compatível com a cultura e
os valores das pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades.
Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social é a forma ética e responsável
pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes,
tanto com a comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente
interno e externo à Organização e com todos os agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do
pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura
empresarial, por meio das ações e projetos de Educação Ambiental, esteja
alinhada a esses conceitos.
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(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação Ambiental − PEA Sabesp,
p. 23-4. http:/site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=176)

A palavra retirada do texto que NÃO está acompanhada de um antônimo é:
a) agentes − reagentes
b) controle − descontrole
c) essenciais − acessórios
d) evoluiu − involuiu
e) compatível – incompatível

15. (FCC/ICMS SP/2013) Analise a proposição abaixo.
– Outra redação para foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de
argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, igualmente clara e correta, é: “foi a formulação da maioria dos conselheiros de argumentos sibilinos afim de concordar com o imperador
que a emancipação era questão decidida”.
16. (FCC/TRE RS/TÉCNICO/2010) A palavra em destaque está adequadamente
empregada na seguinte frase:
a) Esse é o produto anticético mais poderoso já utilizado no hospital.
b) Temendo que sua fala fosse caçada, evitou agressões.
c) Esse estrato social é o mais afetado quando há chuvas torrenciais.
d) A correta emersão dos pães no caldo é que vai garantir o sucesso da receita.
e) O ilícito tráfego de influências que praticava o levou ao banco dos réus.

17. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Avalie a redação do segmento abaixo, segundo a norma-padrão:
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– A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que se tornou um lugar-comum entre muitos estudiosos da área − a saber, o século XVIII realmente pensava de modo burguês.
18. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO/2014)
A marca da solidão
Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma
tenda de penumbra na tarde quente.
Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há, dentro de cada uma delas, um
diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais só visíveis aos olhos de quem é capaz de
parar de viver para, apenas, ver.
Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta.
(SEIXAS, Heloísa. Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: Tinta negra bazar, 2010. p. 47)

No primeiro parágrafo, a palavra utilizada em sentido figurado é
a) tenda.
b) menino.
c) chão.
d) testa.
e) penumbra.
19. (FCC/SEFAZ MA/TÉCNICO/2016)
A tragédia vinha sendo anunciada: desde o começo do ano, Nabiré parecia
cansada. Portadora de um cisto no ovário, carregava seu corpo de 31 anos e
2 toneladas com mais dificuldade. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho
em relativa normalidade.
Comeu feno, caminhou na areia, rolou na poça de lama para proteger-se do sol. Ao
fim da tarde, recolheu-se aos seus aposentos – uma área fechada no zoológico Dvůr
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Králové, na República Tcheca. Deitou-se, dormiu – e nunca mais acordou. No dia seguinte, o diretor da instituição descreveria a perda como “terrível”, definindo-a como
“um símbolo do declínio catastrófico dos rinocerontes devido à ganância humana”.
Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos. A espécie está extinta na natureza. Dos quatro remanescentes, três vivem numa reserva
ecológica no Quênia, protegidos por homens armados. O restante – uma fêmea
chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos. São todos idosos e, até
que se prove o contrário, inférteis.
Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador (como a
juba, no caso do leão), o chifre acabaria por selar o destino trágico do paquiderme.
Passou a ser usado para tratar diversas doenças na medicina oriental. De nada valeram inúmeros estudos científicos mostrando a inocuidade da substância. O chifre
virou artigo valiosíssimo no mercado negro da caça.
Segundo estimativas, no começo do século XX a ordem dos rinocerontes era
representada por um plantel de meio milhão de animais. Hoje restam apenas
29 mil, divididos em cinco espécies. A que está em estado mais crítico é a
subespécie branca-do-norte.
O rinoceronte-branco-do-norte era endêmico do Congo – país que ainda sofre os efeitos
de uma guerra civil iniciada em 1996 que já deixou um saldo de ao menos 5 milhões de
pessoas mortas. Diante desse quadro, não houve quem zelasse pelo animal.
Nabiré foi um dos quatro rinocerontes-brancos-do-norte nascidos em cativeiro, no
próprio zoológico. Após o nascimento de Fatu, no mesmo zoológico, quinze anos
mais tarde, nenhuma outra fêmea de rinoceronte-branco-do-norte conseguiu engravidar. Por isso, em 2009, os quatro rinocerontes-brancos-do-norte que faziam
companhia a Nabiré foram levados para um reserva no Quênia.
Como nem a inseminação artificial tivesse funcionado, havia a esperança última de
que um habitat selvagem pudesse surtir algum efeito. Porém, não houve resultado.
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Nabiré não viajou com o grupo por ser portadora de uma doença: nasceu com ovário policístico, o que a tornava infértil. “Foi a rinoceronte mais doce que tivemos no
zoológico”, disse o diretor de projetos internacionais do zoológico. “Nasceu e cresceu aqui. Foi como perder um membro da família.”
Há uma esperança remota de que a espécie ainda seja preservada por fertilização
in vitro. “Nossa única esperança é a tecnologia”, completou o diretor. “Mas é triste
atingir um ponto em que a salvação está em um laboratório. Chegamos tarde. A
espécie tinha que ter sido protegida na natureza.”
(Adaptado de: KAZ, Roberto. Revista Piauí. Disponível em: http:/revistapiaui.estadao.com.br/
materia/eramos-cinco)

No contexto, está usado em sentido figurado o elemento que se encontra em
destaque em:
a) Foi a rinoceronte mais doce que tivemos no zoológico.
b) ... a ordem dos rinocerontes era representada por um plantel de meio milhão
de animais.
c) Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador...
d) São todos idosos e, até que se prove o contrário, inférteis.
e) O restante – uma fêmea chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos.
20. (FCC/SABESP/ADVOGADO/2014)
Maias usavam sistema de água eficiente e sustentável
Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia da América Central
tinha um método sustentável de gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico,
aperfeiçoado por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-americana.
As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações. O caso do
sistema de coleta e armazenamento de água dos maias é um exemplo disso. Para
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chegar a esta conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica
nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.
Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough, da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista científica PNAS, foram descobertas a maior
represa antiga da área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a presença de uma antiga
nascente ligada ao início da colonização da região, em torno de 600 a.C., e o uso
de filtragem por areia para limpar a água dos reservatórios.
No sistema havia também uma estação que desviava a água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a necessidade de água da população, estimada em
80 mil em Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cinco milhões
de pessoas que viviam na região das planícies maias ao sul.
No final do século IX a área foi abandonada e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Para Scarborough é
muito difícil dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores que convergiram de tal modo nessa sociedade altamente
bem-sucedida que agiram como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator isolado
nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pesquisador à
Folha de S. Paulo.
Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a ruína dessa sociedade, uma
vez que eles dependiam muito dos reservatórios que eram preenchidos pela chuva.
É provável que a população tenha crescido muito além da capacidade do ambiente,
levando em consideração as limitações tecnológicas da civilização. “É importante
lembrar que os maias não estão mortos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.
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(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013, www.revistadae.com.br/novosite/noticias_
interna.php?id=8413)

A palavra empregada no texto em sentido próprio e depois em sentido figurado
está grifada nestes dois segmentos:
a) para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal.../uma estação
que desviava a água para diversos reservatórios.
b) a presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da região.../estimativas de mais cinco milhões de pessoas que viviam na região das
planícies maias ao sul.
c) os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal.../a mudança climática contribuiu para a ruína desta sociedade...
d) a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento da água./As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações.
e) e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos
pesquisadores./Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores...

21. (FCC/ICMS SP/2013) Analise a proposição abaixo.
– Está correta a grafia da palavra destacada em sessões do Conselho de Estado
pleno, assim como o está a destacada em “Você encontrará os dados na segunda
secção do primeiro capítulo”.
22. (FCC/ALEPE/ANALISTA/2014) Analise a afirmação a seguir.
– Assim como decisivo está grafado em conformidade com as normas da gramática, o estão as palavras “proesa” e “deslise”.
23. (FCC/TRT 16ª/ANALISTA/2014) Julgue a correção gramatical e ortográfica da
passagem abaixo.
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– Não se tratava de excrescências a serem relegadas mas, de ítens absolutamente imprescindíveis ao bom encaminhamento das secções em que se fosse debater
tantos e tão controversos temas.
24. (FCC/TRE SE/TÉCNICO/2015) Hoje, quando o mundo está em crise, parece
mais importante que nunca aprender um pouco de economia. As notícias econômicas agora são o assunto principal em jornais e programas de TV. No entanto, será
que realmente sabemos o que é economia?
A palavra vem do grego oikonomia, que significa “administração da casa”, e passou
a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos e, mais especificamente, a
produção e a permuta de bens e serviços. A economia moderna surgiu como disciplina específica no século XVIII, sobretudo com a publicação em 1776 de A riqueza
das nações, livro escrito pelo grande pensador escocês Adam Smith. Contudo, o
que motivou o interesse no assunto não foram os textos de economistas, mas as
enormes mudanças na própria economia com o advento da Revolução Industrial.
Os pensadores mais antigos haviam falado da gestão de bens e serviços nas sociedades, tratando de questões que surgiram como problemas da filosofia moral ou
política. Mas, com o surgimento das fábricas e da produção de bens em massa, veio
uma nova era de organização econômica que dava atenção ao todo. Aí começou a
chamada economia de mercado.
A análise de Smith do novo sistema definiu o padrão, com uma explicação abrangente
do mercado competitivo. Ele afirmou que o mercado é guiado por uma “mão invisível”,
de modo que as ações racionais de indivíduos interesseiros acabam dando à sociedade
exatamente o que ela necessita. Smith era filósofo, e o tema de seu livro incluía política, história, filosofia e antropologia. Depois dele, surgiu uma nova geração de pensadores econômicos, que preferiu se concentrar totalmente na economia.
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(Adaptado de: O livro da economia. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo, Globo, 2013, p.
12-14)

Avalie se a frase foi escrita corretamente, no que se refere à norma-padrão da língua portuguesa:
– A economia está presente na vida prática de todos, desde a compra de ítens de
consumo diário, como alimentos, até a aquizição de um imóvel.
25. (FCC/TÉCNICO/TRT 3ª REGIÃO/2005/ADAPTADA) As palavras do texto que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica nas palavras ofício e ideias,
respectivamente, são
a) único e história.
b) salários e Níger.
c) inteligências e notável.
d) período e memória.
e) agência e heroicas.

26. (FCC/ANALISTA/TRT 23ª REGIÃO/2004/ADAPTADA) A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo início aplica-se em
a) técnica.
b) ideia.
c) possível.
d) jurídica.
e) vários.
27. (TÉCNICO/TRT 3ª REGIÃO/2005) Palavras do texto que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica na palavra jacarés estão reproduzidas em:
a) negócios e únicos.
b) município e amazônica.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

88 de 95

GRAMÁTICA
Morfologia, Semântica e Ortografia
Prof.ª Claudia Kozlowski

c) mantém e tamanduás.
d) tucunarés e santuários.
e) ecológicos e tuiuús.

28. (FCC/TRF 3/ANALISTA/2016)
O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato.
Os objetos que nele se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes,
suas financiadoras. As obras modernas são, mais genericamente, animadas pelo
espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado
das coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe
tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a qualidade
artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A
violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida. O museu parece
assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na pacificação dos museus.
Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de
seu contexto. Desde então, dois pontos de vista concorrentes são possíveis. De
acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um “depósito de despojos”. Por um lado, o museu facilita
o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um
destino igualmente estético, mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.
A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização progressiva dos objetos de uso como outros
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tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do “escândalo”. Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado.
Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar
que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta
da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha
inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra o
museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu,
por retirar as obras de sua origem, é realmente “o lugar simbólico onde o trabalho de
abstração assume seu caráter mais violento e mais ultrajante”. Porém, esse trabalho
de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo,
conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.
(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo.
I – O acento em “têm” (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular “tem”, diferentemente do acento aplicado a “porém” (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em “em”.
II – Os acentos nos termos “excelência” (2º parágrafo) e “necessário” (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

29. (FCC/ TRT 3ª REGIÃO/TÉCNICO/2015) Está redigida corretamente, quanto à
ortografia e à acentuação gráfica, a frase:
a) A louza tradicional foi substituída por uma exposição em PowerPoint na aula que
teve como expectadores uma equipe de insígnes cientistas chineses.
b) O intuito da aula de Xiaomei consistiu em exibir as habilidades da robô, que,
além de dispor de um notável repertório de informações, traz funções de interação.
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c) O evento ocorrido na Universidade Jiujiang deve sucitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, estudiosos da cultura chinesa, mas do publico de um modo geral.
d) Xiaomei concluiu sua aula de maneira exitosa e os cientistas julgaram que a robô
não teve um mal desempenho, embora ainda existam alguns ítens a ser aprimorados.
e) O juri de cientistas que examinaram a atuação de Xiaomei era restrito, mas, graças às redes sociais, a notícia da robô se extendeu rapidamente pelo mundo todo.

30. (FCC/TRT 16ª/ANALISTA/2014) Não faltam clareza e correção, segundo a norma-padrão, à seguinte frase:
a) Eu estou entre aqueles que foi mau tratado pelo adjunto do secretário geral, por
isso pretendo envidar todos os esforços para que ele responda pelos seus atos na
medida exata da justiça.
b) Estando emerso em decisões a tomar, não previu a possibilidade de, tempo
findo, ser chamado a prestar contas e enumerar os impecilhos que o tornaram vulnerável a uma suspensão.
c) Crêa você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as
homenagens decididas por consenso, pois os mais expontâneos, a rigor, são sempre os mais influentes nas deliberações finais.
d) A homogenização dos ingredientes no tacho de cobre, é determinante de um
bom ou medíocre resultado da receita, motivo porque muitos cozinheiros reservam
toda a atenção e tempo a esse quesito.
e) Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na
iminência de ser internado, o que o impediu de comparecer ao julgamento como a
testemunha mais importante da defesa.
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31. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Perguntando-me a mim
mesmo por que processo de associação ela me viera à memória, não atinei com o
porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar sua ausência e não obtive de imediato a resposta. Passaram-se muitos meses quando, de repente, percebi o sentido
disso tudo: ela era, sempre fora e sempre seria a concretização da fantasia primeira da minha adolescência.
Considere o trecho acima e as afirmações que seguem:
I – Em por que processo de associação ela me viera à memória, o segmento
destacado está grafado segundo as normas gramaticais.
II – Em não atinei com o porquê, a palavra destacada apresenta erro de grafia: o
acento gráfico não é justificável.
32. (FCC/TRT 15ª REGIÃO/TÉCNICO/2015)
“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”
Há então a idade de sofrer
e a de não sofrer mais
por essas, essas coisas?
As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
na idade própria de sofrer?
Ou não se devia sofrer
pelas coisas que causam sofrimento
pois vieram fora de hora, e a hora é calma?
E se não estou mais na idade de sofrer
é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

92 de 95

GRAMÁTICA
Morfologia, Semântica e Ortografia
Prof.ª Claudia Kozlowski

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Essas coisas. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José
Olympio, 3. ed., 1976, p. 30)

“é porque estou morto”
O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado na lacuna da frase:
a) Não entendi o...... da sua atitude na reunião.
b) Percebi logo...... ele demorou para chegar.
c) c) ...... você não confia nas suas ideias?
d) Esclareça o...... da necessidade desse procedimento.
e) Os jovens às vezes erram...... são muito ansiosos.

33. (FCC/METRÔ SP/NÍVEL SUPERIOR/2016) Analise a correção da frase abaixo:
– O mesmo motivo porque muitas pessoas gostam de cachorros pode ser invocado
por quem deles desgostam, isto é, a necessidade que sentem de estar o tempo
todo ao lado do dono.
34. (FCC/POLITEC AP/PERITO MÉDICO/2017) Verifique se está correto o emprego
de ambos os elementos sublinhados na frase.
– O por que da fragilidade de um poder concedido está na permanente eminência
da retirada da concessão.
35. (FCC/SEFAZ RJ/AUDITOR/2014)... por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra...
O segmento destacado acima está grafado em conformidade com a norma-padrão
escrita, o que também ocorre com o destacado na alternativa:
a) As pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra por quê?
b) Você pode me informar o por quê dessa discussão?
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c) Saiu correndo e quando lhe perguntaram porque não quis explicar nada.
d) Fazia muito uso da ironia por que muitos de seus colegas escolhiam se expressar dessa maneira bizarra.
e) O modo porque ela demonstrava seu afeto era sempre apreciado.
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