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Apresentação
Olá, pessoal,
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 de algumas das principais bancas
do país, como a Fundação Carlos Chagas (FCC), uma das bancas mais consagradas do Brasil
e responsável por diversos concursos “top”, especialmente para os tribunais (TRF, TRT, TRE, TJ
etc.), Cebraspe (CESPE), hoje, na minha opinião, a principal delas, responsável por certames
como o do Instituto Rio Branco, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, diversos Tribunais
de Contas, e por aí vai, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundep, Consulplan e outras que porventura venham a se destacar por alguma questão relevante.
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 ESTUDAR A TEORIA, 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 (se for no modelo “múltipla escolha”).
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 explorados aspectos de concordância e pontuação, de regência e crase etc.). Quando isso acontecer, iremos apresentar somente o item a
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ser analisado, conforme o assunto da aula, como se fosse uma questão de “certo ou errado”,
nos moldes das típicas questões da Cebraspe.
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 (resolva a
questão  leia o comentário) e, em um momento posterior, volte a resolver as questões, testando, assim, seus conhecimentos. Também apresentarei, sempre que relevante, um quadro
sinótico, um mapa mental ou algo do tipo.
Outra informação de extrema importância: todo o curso é organizado em uma sequência
DIDÁTICA de assuntos, assim sugiro que você os estude na ordem em que foi montado. Não
pule uma aula por achar que “já sabe muito bem aquele assunto” ou “seja um assunto que
TEORICAMENTE não está no seu edital”. Cuidado!! Muitas vezes, um ponto não está EXPRESSAMENTE ali no edital, mas encontra-se implícito. Confie na professora!!
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, Verbos, Concordância, Regência, Crase, Pronomes, Conjunção, Períodos, Análise Sintática e Termos da Oração e Pontuação. A cada bateria de aulas (duas, três, quatro...),
faremos uma breve revisão dos assuntos estudados, como forma de reforço, sempre usando
questões extraídas dos variados concursos.
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 de aplicação
ou o nível de escolaridade exigido (superior, médio, fundamental) da prova donde se extraíram
as questões. 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...

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

4 de 53

GRAMÁTICA
Morfologia
Claudia Kozlowski

MORFOLOGIA
Nosso Primeiro Assunto é a PALAVRA
Morfologia é a parte da gramática que estuda as classes das palavras (classe gramatical).
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 ou o fiel. 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.
CLASSE DE PALAVRAS
VARIÁVEIS
SUBSTANTIVOS
ADJETIVOS
ARTIGOS
PRONOMES
VERBOS
NUMERAIS

INVARIÁVEIS
ADVÉRBIOS
(*PALAVRAS DENOTATIVAS)
CONJUNÇÕES
PREPOSIÇÕES
INTERJEIÇÕES

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!
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Não existe pergunta boba! Todas as dúvidas são pertinentes, e esclarecê-las é importante
no processo ensino-aprendizado!
Algumas classes gramaticais serão estudadas em aulas exclusivas, outras serão apresentadas nesse material. Vamos começar!

001. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/2019) Em relação a classificação

dos artigos:
I – Artigo definido: indica que o ser a que se refere ao substantivo é um ser específico,
determinado;
II – Artigo indefinido: indica que o ser a que se refere om substantivo é um ser qualquer indeterminado;
III – Artigo híbrido: funciona tanto com adjetivos quanto com substantivos.
Dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

ARTIGO
Dá-se o nome de artigo à palavra que acompanha um substantivo para indicar:
• um ser específico já conhecido do leitor, seja por ter sido mencionado anteriormente,
seja por ser um objeto de “conhecimento de experiência”, expressão apresentada por
Celso Cunha e Lindley Cintra, na obra Novíssima Gramática do Português Contemporâneo – ARTIGO DEFINIDO (o/a/os/as);
• um ser indeterminado, representante de sua espécie – ARTIGO INDEFINIDO (um/uma/
uns/umas).
Não existe a designação “artigo híbrido”, estratégia da banca para desestabilizar o candidato.
Letra d.
002. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/PROFESSOR/2019) Observe o segmento textual

abaixo, que iniciava uma narrativa escolar: “Um carro entrou no estacionamento com os faróis
apagados, os pneus furados e um cacho de bananas no teto”.
Uma das observações do emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam termos já enunciados no texto (conhecidos) e os segundos indicam termos presentes no
texto pela primeira vez. Assim, é correto afirmar que
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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a) o emprego de um artigo definido em “um cacho” não modificaria o sentido geral do texto.
b) o emprego do artigo definido em “o estacionamento” indica que esse lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes.
c) o único artigo de emprego correto nessa frase é o de “um cacho”.
d) o emprego do artigo definido em “o estacionamento” e “os faróis” está errado.
e) o emprego do artigo definido em “os faróis” e “os pneus” se deve ao fato de se referirem a
elementos conhecidos a partir do emprego de “um carro”.

Ao mencionar “carro”, os elementos “FARÓIS”, “PNEUS” E “ESTACIONAMENTO” são empregados com artigos definidos por haver relação entre esses elementos e o referente (carro), e
não por ter sido especificado no texto. Note que “um cacho de bananas” é o único elemento
acompanhado de artigo indefinido, exatamente por não haver relação semântica entre esse
elemento e o carro. Por isso, não poderíamos usar o artigo definido antes de “cacho”, a não ser
que esse elemento já tivesse sido mencionado anteriormente.
Letra e.
003. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/2019) Em relação ao emprego do artigo

definido, entre outas perspectivas, considera-se que:
I – Junto dos nomes próprios denota nossa familiaridade, por exemplo: O Rubens talvez falte;
II – Entra em numerosas alcunhas e cognomes, por exemplo: D. Manuel, o venturoso; Isabel, a
redentora;
III – Aparece junto ao termo denotador da unidade quando se expressa o valor das coisas, por
exemplo: Maçãs de pouco cruzeiros por quilo.
Indique a alternativa correta quanto aos exemplos apresentados:
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens I e III, apenas.
c) Os itens II e III, apenas.
d) O item II, apenas.
e) O item III, apenas.

Os artigos se flexionam em gênero (feminino e masculino) e número (singular e plural).
Estão corretas as indicações dos itens I e II: os artigos definidos servem para indicar intimidade, quando usados antes de nomes próprios, ou alcunhas, antes de adjetivos que caracterizem
pessoas célebres.
O erro do item III está no fato de que “por” não é artigo, mas uma preposição, classe de palavras que será vista ainda nesta aula.
Letra a.
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004. (CEBRASPE/MPE RR/2008)

1 Concebido com a finalidade de fomentar
diretrizes para o ecoturismo na Amazônia, o Programa para
o Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal
4 (PROECOTUR) atua no sentido de maximizar os benefícios
econômicos, sociais e ambientais dessa atividade. Gerar
alternativas para as atividades degradadoras do meio
7 ambiente, criar empregos, renda e oportunidades de negócios
de natureza sustentável são objetivos do programa.
A meta do programa é viabilizar o desenvolvimento
10 do ecoturismo na região amazônica brasileira, estabelecendo
a base de investimentos públicos necessários para a atração
de investidores privados. O propósito é estabelecer uma
13 estrutura adequada e implementar as condições necessárias,
incluindo-se os investimentos requeridos, que possibilitarão
aos nove estados da Amazônia brasileira (Acre, Amapá,
16 Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins) se prepararem para administrar suas
áreas selecionadas para o ecoturismo de forma responsável
e adequada, com planejamento, assistência técnica e
capacitação.
Internet: <www.mma.gov.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue o item abaixo.
Na linha 9, a palavra “amazônica” é um adjetivo.
ADJETIVO
Palavra (uma ou mais, formando uma locução adjetiva) que modifica um substantivo, atribuindo-lhe:
• - uma característica, defeito ou qualidade (mulher boa/homem austero/cão feroz), modo
de ser (pessoa simples), aspecto ou aparência (homem alto/vidro fosco), estado (casa
destruída/cerca quebrada/homem triste);
• - uma relação com tempo (relatório mensal), espaço (região amazônica), matéria (anel
de ouro), propriedade (movimento estudantil), finalidade (edifício comercial), procedência (produto chinês) etc. (adjetivos de relação)
Os adjetivos de relação são derivados de substantivos e precisam do conceito expresso por
esses substantivos para restringir a extensão de seu significado. Não admitem grau de intensidade e vêm normalmente após os substantivos.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Alguns adjetivos têm seu sentido alterado em função da colocação junto a um substantivo
(antes ou depois dele):
homem grande ≠ grande homem
amigo velho ≠ velho amigo
Em outras construções, a proximidade entre substantivo e adjetivo é tamanha, que há uma única forma para as duas classificações, por isso só o contexto dirá qual delas é adjetivo e qual
é substantivo.
negro trabalhador (negro que trabalha)
≠
trabalhador negro (trabalhador da raça negra)

A primeira palavra é considerada o substantivo (palavra-núcleo), cabendo à segunda o papel
de adjetivo, para qualificar a primeira.
De volta à questão, o papel de amazônica é atribuir à palavra “região” uma relação de espaço/
local. Por isso, está correta a indicação como um adjetivo.
Certo.
005. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/PROFESSOR/2019) Segundo a gramática, os adje-

tivos podem indicar estados, qualidades, características ou relações. A frase abaixo em que o
adjetivo sublinhado indica uma relação é
a) “As borboletas mostram um voo desengonçado”.
b) “As jabuticabas são frutas brasileiras”.
c) “As goiabas estão nascendo bichadas”.
d) “As nuvens estavam carregadas”.
e) “As pitangas ficaram vermelhas rapidamente”.

Como vimos, os adjetivos são chamados de ADJETIVOS DE RELAÇÃO OU ADJETIVOS RELACIONAIS quando derivam de substantivos (esses substantivos delimitam seu grau de extensão), não variam em grau e são empregados pospostos ao substantivo correspondente.
Das opções, o que indica um adjetivo de relação é BRASILEIRAS, referente a BRASIL (substantivo próprio que indica procedência).
Letra b.
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006. (FUNRIO/CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RO/ASSISTENTE DE CONTROLE IN-

TERNO/2018)
NATAL NA BARCA
Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor
tudo era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável,
tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho,
uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbedo esfarrapado, deitara-se de comprido no
banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada
entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida.
O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga.
Num texto descritivo são muito frequentes os adjetivos; entre as opções abaixo, assinale aquela em que o adjetivo representa predominantemente uma opinião do observador:
a) embarcação desconfortável.
b) vizinho invisível.
c) bêbedo esfarrapado.
d) mulher pálida.
e) longo manto.

O conceito de “confortável/desconfortável” é extremamente pessoal e subjetivo – o que é confortável para uns pode ser muito desconfortável para outros. Por isso, esse é o adjetivo que
expressa a opinião do autor.
b) Errada. Invisível = o que não pode ser visto – critério objetivo
c) Errada. Esfarrapado = que ficou em farrapos, rasgado, roto, despedaçado – critério objetivo
d) Errada. Pálida = sem a coloração normal – essa é uma característica de alguém, e não
uma opinião.
e) Errada. Longo = comprido – caracteriza o tamanho do manto, sem que isso expresse
uma opinião.
Letra a.
007. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/PROFESSOR/2019) Leia o texto a seguir.

A vida é combate
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar. – (Gonçalves Dias)
Em relação aos vocábulos em destaque, considera-se que ocorre:
a) Flexões do adjetivo.
b) Locução adjetiva.
c) Substantivação do adjetivo.
d) Gradação do adjetivo.
e) Comparativos.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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“Sempre que uma qualidade referente a um ser, objeto ou noção for concebida com grande independência, o adjetivo que a representa deixará de ser um termo subordinado para tornar-se o termo nuclear do
sintagma nominal. Dá-se, então, o que se chama SUBSTANTIVAÇÃO DO ADJETIVO, fato que se exprime,
gramaticalmente, pela anteposição de um determinativo (em geral, um artigo) ao adjetivo.”
(Celso Cunha e Lindley Cintra, em Nova Gramática do Português Contemporâneo).

Essa lição nos ensina que, quando o significado de um adjetivo se torna tão relevante que este
deixa de ser mero “coadjuvante” e passa ao papel principal no sintagma nominal, esse adjetivo
deixa de pertencer a essa classe e passa à de SUBSTANTIVO, normalmente, nesse caso, acompanhada de um determinante (um artigo, na maior parte das vezes). Mais adiante, falaremos
sobre esse processo novamente.
Assim, os adjetivos fortes, bravos, fracos deixaram de pertencer a essa classe gramatical e se
“transformaram” em substantivos, com o acompanhamento dos correspondentes artigos.
Letra c.
008. (FUNRIO/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA/TAQUÍGRAFO/2018)

Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-eharoldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo, 2007>. Acesso em: 20 abr.2018.

Na tirinha, o menino (o personagem Calvin) faz um discurso preditivo em relação à vida, na
conversa com o tigre (o personagem Haroldo).
O substantivo e o adjetivo escolhidos para essa avaliação foram, respectivamente,
a) interação, incômoda.
b) incômoda, conforto.
c) inconveniente, moleza.
d) moleza, inconveniente.

Já vimos que as bancas usam vários artifícios para desestabilizar o candidato, e um deles é
apresentar palavras que não fazem parte do léxico, como “discurso preditivo”. Na hora, o
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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candidato pensa: “Não estudei isso!!!”, mas fique tranquilo e raciocine: “preditivo” remete a “predito/predição/predizer”, ou seja, fazer considerações ou afirmações de modo antecipado. Isso
acontece logo no primeiro quadro, quando Calvin afirma que “No futuro, tudo vai ser moleza”.
Note que o examinador se refere à avaliação feita pelo menino em relação à vida, fazendo menção a um substantivo e um adjetivo, respectivamente: moleza (substantivo abstrato) e inconveniente (adjetivo).
Letra d.
009. (CEBRASPE/MMA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2009)

1 Floresta nacional, floresta estadual e municipal:
é uma área com uma cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o
4 uso múltiplo sustentável dos recursos florestais de florestas
nativas. É de posse e domínio públicos.
Glossário. Secretaria de biodiversidade e florestas. Portal áreas protegidas. Ministério do Meio Ambiente. Internet: <www.mma.gov.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.
A palavra “uso” (R.3) está empregada como adjetivo.

A palavra “uso” é a chamada “palavra-núcleo”, em torno da qual “giram” os adjetivos, por isso é
um SUBSTANTIVO, e não um adjetivo.
Errado.
010. (FUNDEP/INB/ADMINISTRADOR/2018) Leia as frases a seguir.

I – O morador poderá ter direito à terra por meio da usucapião.
II – Aquele era o melhor estratagema para prender o bandido.
III – A mulher tinha muita dó dos pobres, por isso dava-lhes sua comida.
De acordo com a norma padrão, estão corretas as frases:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

SUBSTANTIVO
Essa classe gramatical indica a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral,
inclusive noções, ações, estados e qualidades, tomados como seres (alegria, tristeza, velhice,
ira, opinião, glória, verdade etc.)
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.
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Podem ser:
• concretos e abstratos;
• próprios e comuns;
• simples e compostos;
• coletivos (designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie).
O substantivo pode se flexionar em gênero (feminino, masculino), número (singular, plural),
grau (normal, aumentativo, diminutivo).
São muitas as possibilidades de questões acerca dos substantivos, especialmente nas relações com os outros elementos da oração (tema que será estudado em Sintaxe de Concordância, Sintaxe de Regência e Termos da Oração).
Como nosso assunto nesta aula é a PALAVRA, vamos apresentar algumas questões que exploraram o substantivo em si, suas flexões e empregos.
Uma questão como essa, aparentemente fácil, foi de um alto grau de complexidade, pois explorou o gênero de alguns substantivos que geram muitas dúvidas.
I – USUCAPIÃO É uma palavra FEMININA, apesar de comumente usada no masculino.
II – ESTRATAGEMA é masculina. Aliás, essa é uma característica de palavras terminadas em
–EMA, como teorema, poema, fonema, grafema, morfema, eczema, cinema, esquema...
III – DÓ, seja como nota musical, seja como sinônimo de “pena”, é masculina!
Assim, estão corretos os itens I e II, apenas.
Letra a.
011. (FUNDEP/PREFEITURA DE S.J.DEL REI/2018) Qual alternativa apresenta somente pa-

lavras femininas?
a) Dó/noção/paisagem
b) Musse/cidade/doação
c) Alface/açúcar/árvore
d) Quilograma/poema/guaraná
Quem treina sai na frente. Veja como as questões se repetem! Mais uma vez, a banca explora
o gênero de “DÓ”, que é uma palavra MASCULINA, e aparece logo na primeira opção, para derrubar o candidato!
A opção com apenas palavras femininas é a B: musse (uma palavra oriunda do Francês – com
certeza, a única das três que gerou dúvida), cidade e doação.
Letra b.
012. (FGV/PREFEITURA DE BOA VISTA/PROFESSOR/2018) A frase em que a palavra subli-

nhada NÃO corresponde a uma forma diminutiva é:
a) Certos lugarejos portugueses estão quase sem população masculina;
b) Devem-se usar os palitos com cuidado;
c) Anemia é a pouca quantidade de glóbulos vermelhos;
d) O riacho da pequena Tiradentes estava muito poluído;
e) A jovem mãe cercava o filho de carinho.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Quem for se preparar para uma prova da banca FGV deve estar pronto para enfrentar questões
como essa.
Normalmente, o sufixo –inho designa o diminutivo de substantivos, contudo nem todas as
palavras assim terminadas são, de fato, diminutivos: carinho, caminho, cominho são alguns
desses exemplos, por isso a resposta certa é a opção E.
Certamente, o candidato parou na opção B, em dúvida em relação à palavra PALITO. Isso é um
diminutivo? Sim!
A palavra PALITO significa PEQUENA HASTE, tendo origem no latim palus (= pau), com a terminação “-ito”, formadora de diminutivos como em cabrito, palmito.
Letra e.
013. (CEBRASPE/SEDF/ADMINISTRAÇÃO/2017)

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado
durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever, para
eles, aconteceu naturalmente.
Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma
dose inata de fluência mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com competência para redigir. Essa competência pode não se ter originado nos manuais de estilo, mas
deve ter vindo de algum lugar.
Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, tropos e truques
retóricos e, com eles, a sensibilidade para o modo como se combinam ou se repelem. Essa é a
ardilosa “sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes autores
sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude, porque sabem que
essas fontes escondem o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.
O ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. Os escritores
adquirem sua técnica identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em exemplos
de boa prosa.
Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.
São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue o item a seguir.
A palavra “último” foi empregada com valor de substantivo.

O numeral é uma classe de palavras bem pouco explorada nos concursos públicos.
Essas palavras servem para indicarmos uma quantidade exata de coisas ou pessoas, ou para
assinalarmos a posição que ocupam em uma série, podendo ser: cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários.
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 53

GRAMÁTICA
Morfologia
Claudia Kozlowski

Os numerais podem ter valor adjetivo ou substantivo, caso, respectivamente, acompanhem/
modifiquem um substantivo, ou tomem o seu lugar:
NUMERAL DE VALOR ADJETIVO = ACOMPANHA UM SUBSTANTIVO:
• Ele foi o primeiro aluno a sair. (primeiro acompanha aluno  numeral de valor adjetivo)
NUMERAL DE VALOR SUBSTANTIVO = OCUPA O LUGAR DO SUBSTANTIVO, NORMALMENTE
ACOMPANHADO DE DETERMINANTE:
• Ele foi o primeiro a sair. (primeiro está no lugar de um substantivo  numeral de
valor substantivo)
• Ele tem o dobro da minha idade.
• Pagamos a metade da dívida.
• João e Maria foram à formatura. Os dois chegaram cedo.
Nesses casos, o numeral passou pelo processo de SUBSTANTIVAÇÃO, como ocorre com o
adjetivo (conforme vimos em outra questão).
Ao reler a passagem do texto, vimos que o numeral ocupa o lugar de um substantivo: “Eu seria
o último dos mortais a duvidar...” (= Dos mortais, eu seria o último a duvidar...).
Assim, está correta a afirmação de que o termo foi usado “com valor de um substantivo”.
Certo.
014. (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. No entanto, alguns desdobramentos
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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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”.

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 passagem do texto em análise, 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, pois, em todos os casos, os vocábulos são substantivos.
Errado.
015. (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
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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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.

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.
Certo.
016. (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
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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.
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.

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?
Letra e.
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017. (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, 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”.
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”.

Já que falamos nos advérbios, vamos agora falar sobre as palavras/expressões denotativas
(seus “primos”…rs…).
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Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo, um outro advérbio ou até
mesmo uma oração inteira.
Nas palavras de Celso Cunha, “Certas palavras, por vezes, enquadradas impropriamente entre
os advérbios, passaram a ter, com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classificação à parte,
mas sem nome especial.”. Essas são as palavras denotativas, que podem indicar, dentro outros aspectos:
• inclusão (até, inclusive, também, mesmo...);
• exclusão (menos, apenas, exceto, salvo, senão, só, somente...);
• designação (eis);
• realce (é que, cá, lá, só...);
• retificação (isto é, aliás, ou melhor...);
• situação (afinal, agora, então...).
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. Isso encontra respaldo na lição de Celso Cunha: “A Nomenclatura Gramatical Portuguesa admite a existência dos advérbios
de exclusão e de inclusão e considera ADVÉRBIOS DE ORAÇÃO o que denominamos PALAVRAS
DENOTATIVAS DE SITUAÇÃO (Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 3ª edição).
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.”.
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 ou, nas palavras
do examinador, um advérbio de intensidade e pode ser substituído por INCLUSIVE.
Letra e.
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018. (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.

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. Não confunda “retificação” (= correção) com “ratificação” (= confirmação).
Em outra oportunidade, falaremos sobre PARÔNIMOS.
Letra c.
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019. (CEBRASPE/SEDF/PROFESSOR/2017)

Meu querido neto Mizael,
Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado muito me deu muito prazer.
Fiquei muito contente quando sua mãe me disse que em princípio de maio estarão cá, pois
estou com muitas saudades de vocês todos. Vovó te manda muitas lembranças.
A menina de Zulmira está muito engraçadinha. Já tem 2 dentinhos.
Com muitas saudades te abraça sua Dindinha e Amiga, Bárbara
Carta de Bárbara ao neto Mizael (carta de 1883). Corpus Compartilhado Diacrônico: cartas pessoais brasileiras.
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. Internet: <www.tycho.iel.unicamp.
br> (com adaptações).

Julgue o item seguinte, a respeito do texto precedente.
Como modificadora das palavras “prazer” e “engraçadinha”, a palavra “muito” que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio.

Agora, é preciso diferenciar o advérbio MUITO do pronome indefinido MUITO.
Você verá que aquele conceito de palavras invariáveis/variáveis vai ajudar muito nessa tarefa.
Advérbio é palavra invariável, por isso, para saber se a palavra MUITO é um advérbio, iremos
colocar a palavra que acompanha no plural.
Em “Ver que você se tem adiantado muito me deu muito prazer”, temos duas ocorrências da
palavra: a primeira acompanha a locução verbal TEM ADIANTADO e, por isso, é um advérbio.
Relembrando: advérbio modifica verbo, adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira, mas
não modifica SUBSTANTIVO. Veja que, mesmo colocando o verbo (palavra variável) no plural, a
palavra MUITO não irá se flexionar (Ver que vocês têm se adiantado muito).
A segunda ocorrência acompanha a palavra PRAZER, que é um substantivo. Se colocarmos essa
palavra no plural, o MUITO também irá se flexionar: “me deu MUITOS PRAZERES”. De volta à questão, a palavra MUITO que acompanha PRAZER não é um advérbio – é um pronome indefinido.
Agora, o MUITO que acompanha “engraçadinha” é, sim, um advérbio, tanto que, se flexionarmos o adjetivo, o advérbio continuará sem flexão: “as meninas estão MUITO engraçadinhas”.
Por afirmar que as duas ocorrências seriam de advérbios, está incorreta a proposição.
Errado.
020. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/2017)

Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos sons agudos – como unhas arranhando um quadro-negro?
Esta é uma reação instintiva para protegermos nossa audição. A cóclea (parte interna do ouvido) tem uma membrana que vibra de acordo com as frequências sonoras que ali chegam. A
parte mais próxima ao exterior está ligada à audição de sons agudos; a região mediana é responsável pela audição de sons de frequência média; e a porção mais final, por sons graves. As
células da parte inicial, mais delicadas e frágeis, são facilmente destruídas – razão por que, ao
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envelhecermos, perdemos a capacidade de ouvir sons agudos. Quando frequências muito agudas chegam a essa parte da membrana, as células podem ser danificadas, pois, quanto mais
alta a frequência, mais energia tem seu movimento ondulatório. Isso, em parte, explica nossa
aversão a determinados sons agudos, mas não a todos. Afinal, geralmente não sentimos calafrios ou uma sensação ruim ao ouvirmos uma música com notas agudas.
Aí podemos acrescentar outro fator. Uma nota de violão tem um número limitado e pequeno
de frequências – formando um som mais “limpo”. Já no espectro de som proveniente de unhas
arranhando um quadro-negro (ou de atrito entre isopores ou entre duas bexigas de ar) há um
número infinito delas. Assim, as células vibram de acordo com muitas frequências e aquelas
presentes na parte inicial da cóclea, por serem mais frágeis, são lesadas com mais facilidade.
Daí a sensação de aversão a esse sons agudos e “crus”.
Ronald Ranvaud, Ciência Hoje, n. 282.

Assinale a opção em que o vocábulo mais tem classe de palavra diferente das demais.
a) “A parte mais próxima ao exterior...”
b) “As células da parte inicial, mais delicadas e frágeis...”
c) “...e a porção mais final”
d) “...quanto mais alta a frequência...”
e) “mais energia tem seu movimento ondulatório”

A palavra MAIS, assim como MUITO, também pode se apresentar como advérbio (caso em
que modifica um verbo, adjetivo ou outro advérbio) ou como pronome indefinido (modificando
um substantivo).
Basta esse conceito para identificarmos em qual das opções o MAIS é diferente dos outros.
a) Errada. Está junto de “próximo”, que é um adjetivo = advérbio
b) Errada. Está junto de “delicadas e frágeis”, adjetivos = advérbio
c) Errada. Está ao lado de FINAL, que é adjetivo = advérbio
d) Errada. Está ao lado de ALTA, que é um adjetivo = advérbio
e) Certa. Acompanha a palavra ENERGIA, que é um substantivo = pronome indefinido
Letra e.
021. (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.
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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.
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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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”.
Errado.
022. (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.
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− 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. 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.289-91)

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)
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.
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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.
Letra d.
023. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL/2017)

Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino
que, além de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito
na sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora.
Depois de certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com
ele, mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Dizem que seria uma enorme sucuri, que devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento; há versões que dizem até que, quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra.
A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas.
“Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino
que, além de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito na
sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora.”
Nesse segmento ocorre três vezes a palavra “muito”. Sobre essas três ocorrências, assinale a
afirmativa correta.
a) Todas as três ocorrências são da mesma classe: advérbios.
b) Todas as ocorrências representam classes gramaticais diferentes.
c) Só as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
d) Só as duas últimas ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
e) Só a primeira e a terceira ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
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Uma boa maneira de saber se o vocábulo MUITO é advérbio ou pronome indefinido é verificar se
acompanha um substantivo (pronome) ou verbo/adjetivo/advérbio (advérbio). Além disso, só
irá se flexionar se for um pronome. Advérbios são palavras invariáveis – não se esqueça disso!
As três ocorrências da palavra MUITO são:
• havia um menino que, além de muito levado
• era também muito mentiroso
• e que, certo dia, após aprontar muito
Nas duas primeiras ocorrências, o vocábulo acompanha adjetivos: levado e mentiroso. Se essas palavras fossem para o plural, a palavra não se flexionaria: muito levados/muito mentirosos.
São, portanto, advérbios.
Na terceira ocorrência, acompanha um verbo: aprontar muito. Assim, é também um advérbio.
Está correta a proposição da opção A: são três advérbios.
Letra a.
024. (FGV/DPE RJ/TÉCNICO MÉDIO DA DEFENSORIA/2019)

“Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros das macumbas e dos candomblés. O folclore foi a válvula pela qual ele se comunicou com a civilização branca, impregnando-a de maneira definitiva. As suas primitivas festas cíclicas – de religião e magia, de amor, de guerra, de caça e de pesca... – entremostraram-se assim disfarçadas
e irreconhecíveis.
O negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas canalizou o seu inconsciente
ancestral: nos autos europeus e ameríndios do ciclo das janeiras, nas festas populares, na música e na dança, no carnaval...”
(Luís da Câmara Cascudo. Antologia do folclore brasileiro – Volume I. São Paulo, Martins, 1956)

Os termos sublinhados no texto são conectores; o sentido INADEQUADO de um desses conectores é:
a) pelo/agente de ação;
b) nos/lugar;
c) com/companhia;
d) e/adição;
e) por/meio.

Esse tema será objeto de uma aula exclusiva, mas essa questão já nos possibilita avaliar os
papéis dos conectivos. São palavras invariáveis que servem para ligar termos de uma oração
ou orações em um período composto: preposições e conjunções.
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As preposições podem ser exigidas por algum termo (verbo, adjetivo, advérbio, substantivo
– FUNÇÃO RELACIONAL) e atribuem propriedades semânticas às palavras que relacionam
(Ataliba T. de Castilho). Note a diferença entre
FALEI COM VOCÊ/FALEI DE VOCÊ/FALEI PARA VOCÊ
A indicação incorreta está na opção C: o verbo COMUNICAR-SE exige a preposição COM, não
no sentido de “companhia”, mas de interlocução.
a) Certa. Em “perseguido pelo branco”, a preposição indica o agente do ato de perseguir
b) Certa. Em “escondeu suas crenças nos terreiros”, a preposição EM (contraída com o artigo
definido os) indica o local em que eram “escondidas” as crenças.
d) Certa. A conjunção e tem papel aditivo, relacionando termos de mesma função sintática.
e) Certa. A preposição por indica o meio pelo qual o negro canalizou seu inconsciente ancestral: as instituições aqui encontradas, como os autos europeus e ameríndios do ciclo das janeiras, as festas populares, a música e a dança, o carnaval.
Letra c.
025. (CEBRASPE/PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO/PROFESSOR/2019)

Catar feijão
Catar feijão se limita com escrever:
joga-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.
Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar esse feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
Ora, nesse catar feijão entra um risco:
o de que entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo não, quando ao catar palavras:
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:
obstrui a leitura fluviante, flutual,
açula a atenção, isca-a como o risco.
João Cabral de Melo Neto. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

Considerando as propriedades linguísticas e os sentidos do poema precedente, julgue o item.
O vocábulo “entre”, em suas duas ocorrências, classifica-se como preposição.
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Questão boa que exigia apenas que o candidato tivesse atenção!
Vamos reler a passagem:
nesse catar feijão entra um risco:
o de que entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto
Vamos, agora, apresentar a estrutura de outro jeito:
“risco de que ENTRE (= NO MEIO DOS – PREPOSIÇÃO) grãos pesados ENTRE (= INGRESSE –
VERBO) um grão qualquer...”.
Note a existência de dois homônimos perfeitos (assunto de nossa próxima aula): entre (preposição) e entre (conjugação do verbo ENTRAR).
São palavras pertencentes a classes gramaticais diferentes: preposição e verbo.
Errado.
026. (IBFC/IBGE/SUPERVISOR/2021)

A roda dos não ausentes
O nada e o não,
ausência alguma,
borda em mim o empecilho.
Há tempos treino
o equilíbrio sobre
esse alquebrado corpo,
e, se inteira fui,
cada pedaço que guardo de mim
tem na memória o anelar
de outros pedaços.
E da história que me resta
estilhaçados sons esculpem
partes de uma música inteira.
Traço então a nossa roda gira-gira
em que os de ontem, os de hoje,
e os de amanhã se reconhecem
nos pedaços uns dos outros.
Inteiros.
(EVARISTO, Conceição. Poemas da Recordação e outros movimentos. Rio de Janeiro: Malê, 2017, p. 12)
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No primeiro verso, os vocábulos “nada” e “não” apresentam a ideia de negação. Considerando-se o contexto, morfologicamente, devem ser classificados como:
a) substantivos.
b) advérbios.
c) adjetivos.
d) pronomes.
e) preposição.

As palavras “nada” e “não” são, respectivamente, pronome e advérbio. Contudo, no primeiro
verso, estão acompanhadas do artigo definido masculino: “O nada e o não...”. Com isso, deixaram de pertencer à classe de palavras original e se tornaram SUBSTANTIVOS. Esta é uma
característica da substantivação das palavras: a determinação a partir de um artigo, numeral
ou pronome.
Letra a.
027. (FGV/PC RJ/INSPETOR/2022) Em todas as opções abaixo há uma sequência de adjeti-

vos que expressam uma mesma ideia; a opção em que esses adjetivos partem do menos para
o mais intenso é:
a) amigo/companheiro/parceiro;
b) afastado/distante/remoto;
c) colérico/irado/raivoso;
d) sentimental/sensível/afetivo;
e) delicado/gentil/educado.

Observe que o examinador menciona serem todas as palavras ADJETIVOS. O candidato precisa perceber, a partir do SENTIDO das palavras, em qual série ocorre uma GRADAÇÃO (do
menos para o mais intenso).
Se você “visualizar”, será possível notar que a distância aumenta entre “afastado/distante/remoto”.
O adjetivo “afastado” pressupõe pouca distância. Já o adjetivo “remoto” leva a uma ideia de um
afastamento bem maior (imagine a distância que atinge um “controle remoto”...).
Assim, a resposta está na opção B.
As demais indicam, em alguns casos, palavras sinônimas, sem essa gradação exigida pelo
examinador.
Letra b.
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028. (FGV/PC RJ/TÉCNICO EM NECROPSIA/2022)

Texto 1
Vejamos, agora, o que nos diz Machado de Assis sobre a autópsia: “Li um termo de autópsia.
Nunca deixo de ler esses documentos, não para aprender anatomia, mas para verificar ainda
uma vez como a língua científica é diferente da literária. Nesta, a imaginação vai levando as palavras belas e brilhantes, faz imagens sobre imagens, adjetiva tudo, usa e abusa de reticências, se
o autor gosta delas. Naquela, tudo é seco, exato e preciso. O hábito externo é externo, o interno
é interno; cada fenômeno, cada osso, é designado por um vocábulo único. A cavidade torácica, a
cavidade abdominal, a hipóstase cadavérica, a tetania, cada um desses lugares e fenômenos não
pode receber duas apelações, sob pena de não ser ciência.” (Adaptado. A Semana, 1830)
Machado de Assis nos diz no texto 1 que a linguagem literária adjetiva muito; a frase abaixo
que exemplifica de modo mais claro essa afirmação, por conter maior número de vocábulos
classificados como adjetivos, é:
a) Devem-se considerações aos vivos; aos mortos deve-se apenas a verdade;
b) Um cadáver é o produto final; nós somos apenas a matéria-prima;
c) A vida é agradável e a morte é tranquila. O problema é a transição;
d) A morte é uma vida vivida. A vida é uma morte que chega;
e) A morte não é o fim. Sempre resta a briga interminável pelo espólio.

O adjetivo, já vimos, é a palavra que qualifica ou especifica um substantivo ou pronome substantivo.
Como afirmou Machado de Assis, a linguagem literária “adjetiva muito”! Então, vamos procurar
em qual das opções há um maior número de adjetivos:
a) Errada. Não há nenhum adjetivo nessa construção. “Vivos” e “mortos” são substantivos.
b) Errada. Há apenas um adjetivo: “final”, que acompanha o substantivo “substantivo”.
c) Certa. Nessa construção, há dois adjetivos: “agradável”, que se refere a “vida”, e “tranquila”,
que qualifica “morte”.
d) Errada. Há apenas um adjetivo: “vivida”, que acompanha o substantivo “vida”. A outra ocorrência adjetiva vem na forma de uma oração (“que chega”) e se refere a “morte”.
e) Errada. O único adjetivo da construção é “interminável”, que acompanha “briga”.
Letra c.
029. (FGV/CBM AM/SOLDADO/2021) Nas opções a seguir foram destacados termos forma-

dos por adjetivo + substantivo. Assinale a frase a seguir em que a troca de posição dessas
palavras entre si não modifica o significado expresso.
a) A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias.
b) A mente humana, uma vez ampliada por uma nova ideia, nunca mais volta a seu tamanho original.
c) As melhores ideias são propriedades de todos.
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d) As diversas ideias que temos devem ser compartilhadas.
e) Nossas diferentes ideias sobrevivem mais facilmente.

a) Errada. Várias ideias – muitas ideias (o valor do pronome indefinido “várias” é de quantidade)//ideias várias – agora, a palavra “várias” é um adjetivo, equivalente a “variadas”.
b) Errada. Uma “nova ideia” é uma ideia inédita, outra ideia; uma “ideia nova” é uma “ideia recente, que surgiu recentemente”. A diferença é muito tênue e poderia gerar dúvidas, mas observe
a próxima opção.
c) Certa. Não há diferença na posição do adjetivo: melhores ideias/ideias melhores, pois esse
adjetivo tem valor superlativo.
d) Errada. Como aconteceu na opção A, ocorre mudança. “Diversas ideias” tem valor quantitativo: muitas ideias; já “ideias diversas”, há indicação de “ideias diferentes”.
e) Errada. Da mesma forma, a posição de “diferentes” modifica o sentido. Em “diferentes ideias”,
temos uma quantificação, como em “várias” e “diversas”. Agora, “ideias diferentes” indica comparação: não são iguais, são diferentes.
Letra c.
030. (CEBRASPE/TELEBRAS/ADVOGADO/2022)

É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... um... como é mesmo o nome?
“Posso ajudá-lo, cavalheiro?”
“Pode. Eu quero um daqueles, daqueles...”
“Pois não?”
“Um... como é mesmo o nome?”
“Sim?”
“Pomba! Um... um... Que cabeça a minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa
simples, conhecidíssima.”
“Sim, senhor.”
“O senhor vai dar risada quando souber.”
“Sim, senhor.”
“Olha, é pontuda, certo?”
“O quê, cavalheiro?”
“Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende?
Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem um,
um... Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta; a
pontuda, de sorte que o, a, o negócio, entende, fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que
fecha. Entende?”
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“Infelizmente, cavalheiro...”
“Ora, você sabe do que eu estou falando.”
“Estou me esforçando, mas...”
“Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo?”
“Se o senhor diz, cavalheiro.”
Luís Fernando Veríssimo. Comunicação.

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item a seguir.
Os adjetivos ‘conhecidíssima’ (sétimo parágrafo) e ‘pontuda’ (décimo primeiro parágrafo) qualificam o mesmo termo no texto, mas do emprego do primeiro se depreende mais intensidade
que do segundo.

O adjetivo é classe de palavra que se flexiona em grau:
• COMPARATIVO – indica comparação entre os seres (dois ou mais) ou entre características do mesmo ser.
Pode ser de:
− igualdade: emprego de “tanto... como/quanto/quão”
− superioridade: um dos elementos é superior ao(s) outro(s): “mais... (do) que”/“melhor(es), maior(es), pior(es), menor(es)... (do) que”

Obs.:

“Pior/menor” são valores de SUPERIORIDADE (“mais mau”, “mais pequeno”, respectivamente)

− inferioridade: um dos elementos é inferior ao(s) outro(s): “menos... (do) que”.
• SUPERLATIVO – nesse grau, não há comparação explícita. Determinada característica
atinge um grau máximo.
Pode ser:
− relativo: grau máximo em relação a outros seres. Há uma comparação implícita (não
há o “do que”, do grau comparativo): “Ele é o melhor aluno da turma.”
− absoluto: usamos palavras de intensidade (absoluto analítico) ou acréscimo de sufixo ao adjetivo (absoluto sintético). “Ele é muito educado.” (analítico)/“A prova foi
exageradamente difícil.” (analítico)/“Ele é educadíssimo.” (sintético)
O adjetivo “conhecidíssima” (no feminino para concordar com “coisa”, bem como “pontuda”)
está no grau superlativo absoluto. Por isso, ainda que os dois adjetivos se refiram ao mesmo elemento (coisa), o primeiro emprega mais intensidade que o segundo. A afirmação está correta.
Certo.
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QUESTÕES COMENTADAS EM AULA
001. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/2019) Em relação a classificação

dos artigos:
I – Artigo definido: indica que o ser a que se refere ao substantivo é um ser específico,
determinado;
II – Artigo indefinido: indica que o ser a que se refere om substantivo é um ser qualquer indeterminado;
III – Artigo híbrido: funciona tanto com adjetivos quanto com substantivos.
Dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
002. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/PROFESSOR/2019) Observe o segmento textual

abaixo, que iniciava uma narrativa escolar: “Um carro entrou no estacionamento com os faróis
apagados, os pneus furados e um cacho de bananas no teto”.
Uma das observações do emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam termos já enunciados no texto (conhecidos) e os segundos indicam termos presentes no
texto pela primeira vez. Assim, é correto afirmar que
a) o emprego de um artigo definido em “um cacho” não modificaria o sentido geral do texto.
b) o emprego do artigo definido em “o estacionamento” indica que esse lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes.
c) o único artigo de emprego correto nessa frase é o de “um cacho”.
d) o emprego do artigo definido em “o estacionamento” e “os faróis” está errado.
e) o emprego do artigo definido em “os faróis” e “os pneus” se deve ao fato de se referirem a
elementos conhecidos a partir do emprego de “um carro”.
003. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/2019) Em relação ao emprego do artigo

definido, entre outas perspectivas, considera-se que:
I – Junto dos nomes próprios denota nossa familiaridade, por exemplo: O Rubens talvez falte;
II – Entra em numerosas alcunhas e cognomes, por exemplo: D. Manuel, o venturoso; Isabel, a
redentora;
III – Aparece junto ao termo denotador da unidade quando se expressa o valor das coisas, por
exemplo: Maçãs de pouco cruzeiros por quilo.
Indique a alternativa correta quanto aos exemplos apresentados:
a) Os itens I e II, apenas.
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b) Os itens I e III, apenas.
c) Os itens II e III, apenas.
d) O item II, apenas.
e) O item III, apenas.
004. (CEBRASPE/MPE RR/2008)

1 Concebido com a finalidade de fomentar
diretrizes para o ecoturismo na Amazônia, o Programa para
o Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal
4 (PROECOTUR) atua no sentido de maximizar os benefícios
econômicos, sociais e ambientais dessa atividade. Gerar
alternativas para as atividades degradadoras do meio
7 ambiente, criar empregos, renda e oportunidades de negócios
de natureza sustentável são objetivos do programa.
A meta do programa é viabilizar o desenvolvimento
10 do ecoturismo na região amazônica brasileira, estabelecendo
a base de investimentos públicos necessários para a atração
de investidores privados. O propósito é estabelecer uma
13 estrutura adequada e implementar as condições necessárias,
incluindo-se os investimentos requeridos, que possibilitarão
aos nove estados da Amazônia brasileira (Acre, Amapá,
16 Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins) se prepararem para administrar suas
áreas selecionadas para o ecoturismo de forma responsável
e adequada, com planejamento, assistência técnica e
capacitação.
Internet: <www.mma.gov.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue o item abaixo.
Na linha 9, a palavra “amazônica” é um adjetivo.
005. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/PROFESSOR/2019) Segundo a gramática, os adje-

tivos podem indicar estados, qualidades, características ou relações. A frase abaixo em que o
adjetivo sublinhado indica uma relação é
a) “As borboletas mostram um voo desengonçado”.
b) “As jabuticabas são frutas brasileiras”.
c) “As goiabas estão nascendo bichadas”.
d) “As nuvens estavam carregadas”.
e) “As pitangas ficaram vermelhas rapidamente”.
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006. (FUNRIO/CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RO/ASSISTENTE DE CONTROLE IN-

TERNO/2018)
NATAL NA BARCA
Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor
tudo era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável,
tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho,
uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbedo esfarrapado, deitara-se de comprido no
banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada
entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida.
O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga.
Num texto descritivo são muito frequentes os adjetivos; entre as opções abaixo, assinale aquela em que o adjetivo representa predominantemente uma opinião do observador:
a) embarcação desconfortável.
b) vizinho invisível.
c) bêbedo esfarrapado.
d) mulher pálida.
e) longo manto.
007. (FUNRIO/PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/PROFESSOR/2019) Leia o texto a seguir.

A vida é combate
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar. – (Gonçalves Dias)
Em relação aos vocábulos em destaque, considera-se que ocorre:
a) Flexões do adjetivo.
b) Locução adjetiva.
c) Substantivação do adjetivo.
d) Gradação do adjetivo.
e) Comparativos.
008. (FUNRIO/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA/TAQUÍGRAFO/2018)

Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-eharoldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo, 2007>. Acesso em: 20 abr.2018.
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Na tirinha, o menino (o personagem Calvin) faz um discurso preditivo em relação à vida, na
conversa com o tigre (o personagem Haroldo).
O substantivo e o adjetivo escolhidos para essa avaliação foram, respectivamente,
a) interação, incômoda.
b) incômoda, conforto.
c) inconveniente, moleza.
d) moleza, inconveniente.
009. (CEBRASPE/MMA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2009)

1 Floresta nacional, floresta estadual e municipal:
é uma área com uma cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o
4 uso múltiplo sustentável dos recursos florestais de florestas
nativas. É de posse e domínio públicos.
Glossário. Secretaria de biodiversidade e florestas. Portal áreas protegidas. Ministério do Meio Ambiente. Internet: <www.mma.gov.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.
A palavra “uso” (R.3) está empregada como adjetivo.
010. (FUNDEP/INB/ADMINISTRADOR/2018) Leia as frases a seguir.

I – O morador poderá ter direito à terra por meio da usucapião.
II – Aquele era o melhor estratagema para prender o bandido.
III – A mulher tinha muita dó dos pobres, por isso dava-lhes sua comida.
De acordo com a norma padrão, estão corretas as frases:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
011. (FUNDEP/PREFEITURA DE S.J.DEL REI/2018) Qual alternativa apresenta somente pa-

lavras femininas?
a) Dó/noção/paisagem
b) Musse/cidade/doação
c) Alface/açúcar/árvore
d) Quilograma/poema/guaraná
012. (FGV/PREFEITURA DE BOA VISTA/PROFESSOR/2018) A frase em que a palavra subli-

nhada NÃO corresponde a uma forma diminutiva é:
a) Certos lugarejos portugueses estão quase sem população masculina;
b) Devem-se usar os palitos com cuidado;
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c) Anemia é a pouca quantidade de glóbulos vermelhos;
d) O riacho da pequena Tiradentes estava muito poluído;
e) A jovem mãe cercava o filho de carinho.
013. (CEBRASPE/SEDF/ADMINISTRAÇÃO/2017)

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado
durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever, para
eles, aconteceu naturalmente.
Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma
dose inata de fluência mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com competência para redigir. Essa competência pode não se ter originado nos manuais de estilo, mas
deve ter vindo de algum lugar.
Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, tropos e truques
retóricos e, com eles, a sensibilidade para o modo como se combinam ou se repelem. Essa é a
ardilosa “sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes autores
sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude, porque sabem que
essas fontes escondem o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.
O ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. Os escritores
adquirem sua técnica identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em exemplos
de boa prosa.
Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.
São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue o item a seguir.
A palavra “último” foi empregada com valor de substantivo.
014. (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.
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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. [...]
(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”.
015. (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.
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016. (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.
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.
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017. (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, 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”.
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”.
018. (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
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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.
019. (CEBRASPE/SEDF/PROFESSOR/2017)

Meu querido neto Mizael,
Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem adiantado muito me deu muito prazer.
Fiquei muito contente quando sua mãe me disse que em princípio de maio estarão cá, pois
estou com muitas saudades de vocês todos. Vovó te manda muitas lembranças.
A menina de Zulmira está muito engraçadinha. Já tem 2 dentinhos.
Com muitas saudades te abraça sua Dindinha e Amiga, Bárbara
Carta de Bárbara ao neto Mizael (carta de 1883). Corpus Compartilhado Diacrônico: cartas pessoais brasileiras.
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. Internet: <www.tycho.iel.unicamp.
br> (com adaptações).

Julgue o item seguinte, a respeito do texto precedente.
Como modificadora das palavras “prazer” e “engraçadinha”, a palavra “muito” que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio.
020. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/2017)

Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos sons agudos – como unhas arranhando um quadro-negro?
Esta é uma reação instintiva para protegermos nossa audição. A cóclea (parte interna do ouvido) tem uma membrana que vibra de acordo com as frequências sonoras que ali chegam. A
parte mais próxima ao exterior está ligada à audição de sons agudos; a região mediana é responsável pela audição de sons de frequência média; e a porção mais final, por sons graves. As
células da parte inicial, mais delicadas e frágeis, são facilmente destruídas – razão por que, ao
envelhecermos, perdemos a capacidade de ouvir sons agudos. Quando frequências muito agudas
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chegam a essa parte da membrana, as células podem ser danificadas, pois, quanto mais alta
a frequência, mais energia tem seu movimento ondulatório. Isso, em parte, explica nossa aversão a determinados sons agudos, mas não a todos. Afinal, geralmente não sentimos calafrios
ou uma sensação ruim ao ouvirmos uma música com notas agudas.
Aí podemos acrescentar outro fator. Uma nota de violão tem um número limitado e pequeno
de frequências – formando um som mais “limpo”. Já no espectro de som proveniente de unhas
arranhando um quadro-negro (ou de atrito entre isopores ou entre duas bexigas de ar) há um
número infinito delas. Assim, as células vibram de acordo com muitas frequências e aquelas
presentes na parte inicial da cóclea, por serem mais frágeis, são lesadas com mais facilidade.
Daí a sensação de aversão a esse sons agudos e “crus”.
Ronald Ranvaud, Ciência Hoje, n. 282.

Assinale a opção em que o vocábulo mais tem classe de palavra diferente das demais.
a) “A parte mais próxima ao exterior...”
b) “As células da parte inicial, mais delicadas e frágeis...”
c) “...e a porção mais final”
d) “...quanto mais alta a frequência...”
e) “mais energia tem seu movimento ondulatório”
021. (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.
022. (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,
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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. 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.289-91)

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)
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)
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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.
023. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR/AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL/2017)

Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino
que, além de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito
na sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora.
Depois de certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com
ele, mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Dizem que seria uma enorme sucuri, que devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento; há versões que dizem até que, quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra.
A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas.
“Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino
que, além de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após aprontar muito na
sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora.”
Nesse segmento ocorre três vezes a palavra “muito”. Sobre essas três ocorrências, assinale a
afirmativa correta.
a) Todas as três ocorrências são da mesma classe: advérbios.
b) Todas as ocorrências representam classes gramaticais diferentes.
c) Só as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
d) Só as duas últimas ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
e) Só a primeira e a terceira ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
024. (FGV/DPE RJ/TÉCNICO MÉDIO DA DEFENSORIA/2019)

“Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros das macumbas e dos candomblés. O folclore foi a válvula pela qual ele se comunicou com a civilização branca, impregnando-a de maneira definitiva. As suas primitivas festas cíclicas – de religião e magia, de amor, de guerra, de caça e de pesca... – entremostraram-se assim disfarçadas
e irreconhecíveis.
O negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas canalizou o seu inconsciente
ancestral: nos autos europeus e ameríndios do ciclo das janeiras, nas festas populares, na música e na dança, no carnaval...”
(Luís da Câmara Cascudo. Antologia do folclore brasileiro – Volume I. São Paulo, Martins, 1956)
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Os termos sublinhados no texto são conectores; o sentido INADEQUADO de um desses conectores é:
a) pelo/agente de ação;
b) nos/lugar;
c) com/companhia;
d) e/adição;
e) por/meio.
025. (CEBRASPE/PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO/PROFESSOR/2019)

Catar feijão
Catar feijão se limita com escrever:
joga-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.
Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar esse feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
Ora, nesse catar feijão entra um risco:
o de que entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo não, quando ao catar palavras:
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:
obstrui a leitura fluviante, flutual,
açula a atenção, isca-a como o risco.
João Cabral de Melo Neto. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

Considerando as propriedades linguísticas e os sentidos do poema precedente, julgue o item.
O vocábulo “entre”, em suas duas ocorrências, classifica-se como preposição.
026. (IBFC/IBGE/SUPERVISOR/2021)

A roda dos não ausentes
O nada e o não,
ausência alguma,
borda em mim o empecilho.
Há tempos treino
o equilíbrio sobre
esse alquebrado corpo,
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e, se inteira fui,
cada pedaço que guardo de mim
tem na memória o anelar
de outros pedaços.
E da história que me resta
estilhaçados sons esculpem
partes de uma música inteira.
Traço então a nossa roda gira-gira
em que os de ontem, os de hoje,
e os de amanhã se reconhecem
nos pedaços uns dos outros.
Inteiros.
(EVARISTO, Conceição. Poemas da Recordação e outros movimentos. Rio de Janeiro: Malê, 2017, p. 12)

No primeiro verso, os vocábulos “nada” e “não” apresentam a ideia de negação. Considerando-se o contexto, morfologicamente, devem ser classificados como:
a) substantivos.
b) advérbios.
c) adjetivos.
d) pronomes.
e) preposição.
027. (FGV/PC RJ/INSPETOR/2022) Em todas as opções abaixo há uma sequência de adjeti-

vos que expressam uma mesma ideia; a opção em que esses adjetivos partem do menos para
o mais intenso é:
a) amigo/companheiro/parceiro;
b) afastado/distante/remoto;
c) colérico/irado/raivoso;
d) sentimental/sensível/afetivo;
e) delicado/gentil/educado.
028. (FGV/PC RJ/TÉCNICO EM NECROPSIA/2022)

Texto 1
Vejamos, agora, o que nos diz Machado de Assis sobre a autópsia: “Li um termo de autópsia.
Nunca deixo de ler esses documentos, não para aprender anatomia, mas para verificar ainda
uma vez como a língua científica é diferente da literária. Nesta, a imaginação vai levando as palavras belas e brilhantes, faz imagens sobre imagens, adjetiva tudo, usa e abusa de reticências, se
o autor gosta delas. Naquela, tudo é seco, exato e preciso. O hábito externo é externo, o interno
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é interno; cada fenômeno, cada osso, é designado por um vocábulo único. A cavidade torácica, a
cavidade abdominal, a hipóstase cadavérica, a tetania, cada um desses lugares e fenômenos não
pode receber duas apelações, sob pena de não ser ciência.” (Adaptado. A Semana, 1830)
Machado de Assis nos diz no texto 1 que a linguagem literária adjetiva muito; a frase abaixo
que exemplifica de modo mais claro essa afirmação, por conter maior número de vocábulos
classificados como adjetivos, é:
a) Devem-se considerações aos vivos; aos mortos deve-se apenas a verdade;
b) Um cadáver é o produto final; nós somos apenas a matéria-prima;
c) A vida é agradável e a morte é tranquila. O problema é a transição;
d) A morte é uma vida vivida. A vida é uma morte que chega;
e) A morte não é o fim. Sempre resta a briga interminável pelo espólio.
029. (FGV/CBM AM/SOLDADO/2021) Nas opções a seguir foram destacados termos forma-

dos por adjetivo + substantivo. Assinale a frase a seguir em que a troca de posição dessas
palavras entre si não modifica o significado expresso.
a) A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias.
b) A mente humana, uma vez ampliada por uma nova ideia, nunca mais volta a seu tamanho original.
c) As melhores ideias são propriedades de todos.
d) As diversas ideias que temos devem ser compartilhadas.
e) Nossas diferentes ideias sobrevivem mais facilmente.
030. (CEBRASPE/TELEBRAS/ADVOGADO/2022)

É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... um... como é mesmo o nome?
“Posso ajudá-lo, cavalheiro?”
“Pode. Eu quero um daqueles, daqueles...”
“Pois não?”
“Um... como é mesmo o nome?”
“Sim?”
“Pomba! Um... um... Que cabeça a minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa
simples, conhecidíssima.”
“Sim, senhor.”
“O senhor vai dar risada quando souber.”
“Sim, senhor.”
“Olha, é pontuda, certo?”
“O quê, cavalheiro?”
“Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende?
Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem um,
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um... Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta; a
pontuda, de sorte que o, a, o negócio, entende, fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que
fecha. Entende?”
“Infelizmente, cavalheiro...”
“Ora, você sabe do que eu estou falando.”
“Estou me esforçando, mas...”
“Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo?”
“Se o senhor diz, cavalheiro.”
Luís Fernando Veríssimo. Comunicação.

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item a seguir.
Os adjetivos ‘conhecidíssima’ (sétimo parágrafo) e ‘pontuda’ (décimo primeiro parágrafo) qualificam o mesmo termo no texto, mas do emprego do primeiro se depreende mais intensidade
que do segundo.
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