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MORFOSSINTAXE
Olá, aluno(a), tudo bem com você? Vamos começar a nossa aula?

1. Bloco I – Morfologia
Amigo(a), morfologia, segundo o Houaiss, é “o estudo da forma, da configuração”. Em análise livre, significa identificar o objeto que se quer estudar e analisá-lo,
parte a parte. Nosso objeto de estudo é a língua portuguesa. Precisamos, portanto,
identificar suas unidades de composição. Por isso, a tradição gramatical afirma que
a morfologia é o estudo das “classes de palavras, seus paradigmas de flexões”.
Nosso objetivo maior é compreender esse assunto em provas de concursos públicos. E compreender a morfologia, nesse caso, significa dominar o mais importante pré-requisito para os demais assuntos. Confesso que não são muitas as questões
de morfologia. Mas garanto a você que, sem o entendimento da morfologia, praticamente todos os demais assuntos tornam-se complexos (às vezes, impossíveis).
Uma analogia: em algum momento da sua vida, você assistiu ao filme Karatê
Kid. Se não viu, já ouviu falar. Há uma parte em que o mestre, Senhor Miyagi,
compromete-se a ensinar caratê ao seu aluno, Daniel-San. Como primeira lição, o
Mestre orienta que Daniel lave alguns carros, usando as mãos direta e esquerda
(com movimentos circulares) para encerar e polir os carros. Em um determinado
momento, o aprendiz se revolta, pois não consegue enxergar a arte marcial naquela atividade. Então, o mestre demonstra que os movimentos usados para encerar
e polir são os mesmos que feitos para se defender em uma luta, e que defender é
o princípio da arte marcial; em seguida, ataca-se. Encerar e polir (ou, em resumo,
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defender-se) são pré-requisitos fundamentais para que Daniel possa se tornar um
exímio carateca. Para que você se torne exímio em língua portuguesa, aprenda a
respeitar os pré-requisitos!
(No YouTube, você consegue encontrar a cena que descrevi acima!)

1.2. A divisão da Morfologia
Para fins didáticos, dividiremos as 10 classes gramaticais da seguinte forma:
SUBSTANTIVO
ARTIGO
ADJETIVO

GRUPO DOS NOMES

NUMERAL
PRONOME
VERBO
ADVÉRBIO
PREPOSIÇÃO
CONJUNÇÃO
Interjeição

GRUPO DOS VERBOS
GRUPO DOS CONECTORES
GRUPO DAS EMOÇÕES

1.3. O grupo das Emoções
Você percebeu que a palavra “interjeição” é a única em letras minúsculas na
tabela acima apresentada? Existe uma razão para isso: das classes gramaticais
listadas, ela é a menos importante para provas! Motivos: possui pouco valor morfológico; não tem função ou classificação sintática; são raras as questões sobre
interjeição (até porque todo mundo as acertaria).
A interjeição é uma palavra usada para indicar saudações, espantos, surpresas,
sensações. A sua principal marca é o ponto de exclamação. Veja os exemplos a seguir:
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1. Olá! Há quanto tempo não te vejo!
2. Nossa! Essa notícia foi chocante!
3. Hum! Que bolo delicioso!
Viu como a interjeição não nos oferece grandes emoções gramaticais? Já a
adiantei, por razões didáticas. De agora em diante, concentração máxima!

1.4. O grupo dos Nomes
O grupo dos nomes possui um termo principal, chamado SUBSTANTIVO. As
outras classes gramaticais desse grupo (ARTIGO, ADJETIVO, NUMERAL e PRONOME) são subordinados ao substantivo. Há algo que une as quatro subordinadas ao
núcleo: a CONCORDÂNCIA NOMINAL.
Vejamos o seguinte exemplo:

O substantivo “carro” é o núcleo dessa expressão, chamada de sintagma nominal (sintagma significa estrutura organizada de elementos linguísticos). As demais palavras variam conforme esse núcleo. Faça comigo dois exercícios: primeiro,
troque “carro” por carros. Depois, troque “carro” por moto. Conseguiu? Provavelmente, o seu resultado foi este:

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

8 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Veja que a troca do substantivo promoveu mudanças nos vocábulos subordinados. Isso é a concordância nominal. Nos exemplos que vimos acima, artigo, pronome e adjetivo, pela relação de subordinação, concordam com o substantivo.

Obs.:
nem todas as palavras subordinadas ao substantivo flexionam-se obrigatoriamente em gênero e número. Algumas, apenas em gênero; outras, apenas
em número.
Agora, vamos entender cada uma das classes gramaticais que compõem o grupo dos nomes:
• SUBSTANTIVO = palavra que dá nome aos seres em geral (nomes a pessoas,
lugares, instituições, espécies, noções, ações, estados, qualidades);
• ARTIGO = palavra que determina o substantivo;
• ADJETIVO = palavra que caracteriza o substantivo;
• NUMERAL = palavra que quantifica ou ordena o substantivo;
• PRONOME = palavra que acompanha ou substitui o substantivo.
Viu como, das cinco classes listadas, quatro delas dependem do substantivo?
Isso significa dizer que, você, a partir de hoje, ao identificar artigos, adjetivos, numerais e pronomes, deve se fazer uma pergunta: cadê o substantivo?
Compare comigo duas questões da banca Cespe:

Questão 1    (CESPE) em “a população carcerária no Brasil é composta fundamentalmente por jovens entre 18 e 29 anos de idade”, o vocábulo “jovens” classifica-se,
no texto, como adjetivo.
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Errado.
Para dizer que “jovem”, no texto, é um adjetivo, é necessário primeiramente que
ele seja uma característica de algum substantivo. Portanto, “jovem” é o próprio
substantivo, que está empregado com o sentido de pessoas jovens, indivíduos
jovens.

Questão 2    (CESPE) em “isso não implica ensinar jovens estudantes a mexer com
planilhas de cálculo”, o vocábulo “jovem” é empregado, no texto, como substantivo.

Errado.
Perceba que, no texto, não se quer ensinar estudantes quaisquer, mas estudantes jovens. Logo, “jovens” agora é atributo de uma palavra central, que é “estudantes”. Em outras palavras, o adjetivo “jovens” está subordinado ao substantivo
“estudantes”.

Vejamos uma outra questão, de outra banca:

Questão 3    (IBFC) Assinale a alternativa que indica corretamente a classe gramatical da palavra destacada no trecho a seguir:
Mas o extraordinário era o que acontecia com eles: os grãos duros quebra-dentes
se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer.
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a) Substantivo.
b) Advérbio.
c) Adjetivo.
d) Verbo.

Letra c.
Perceba que, no texto, “os grãos… se transformam em flores brancas e macias…”.
Mas não são grãos quaisquer. São grãos duros e quebra-dentes. Há duas palavras que possuem a incumbência de caracterizar os grãos. Em outras palavras, o
substantivo “grãos” possui dois adjetivos. O que faz da letra c a alternativa correta.

Em resumo: a análise morfológica é contextual (ainda mais em provas de concursos públicos). É fundamental que toda palavra seja analisada em ambiente textual, e não isoladamente.
Vamos analisar de maneira semelhante uma palavra muito intrigante da língua
portuguesa: o “a”. Veja comigo o seguinte exemplo:
Pronome
Artigo

Verbo

Substantivo

Conjunção Substantivo Advérbio

Adjetivo

Verbo

Pronome

Verbo

Relativo

Em (7), há duas ocorrências do “a”. A primeira pode ser considerada um artigo,
pois está (a) acompanhando o substantivo “crianças” e (b) concordando em gênero
e número com o substantivo “crianças”. Um artigo deve estar sempre ante-
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posto ao substantivo. Pode ser que haja algo entre artigo e substantivo, mas
esse algo também são termos subordinados ao substantivo. Já o segundo “a” não
pode ser artigo, pois não acompanha qualquer substantivo. Todavia, em uma leitura atenta, percebe-se que o segundo “a” refere-se/retoma/substitui o substantivo
“criança” (a criança é sincera, mas existe (a criança) que não é). Já entendemos
que o segundo “a” não pode ser artigo, mas podemos observar que ele está ligado
a um substantivo. Podemos concluir então que o segundo “a” pertence ao grupo
dos nomes. Nesse grupo, há uma palavra que tem a função de referir/retomar/
substituir substantivos: o pronome. Logo, esta é a classificação do segundo “a”.
Pronomes podem ser de dois tipos: pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. O primeiro é o que acompanha o substantivo; o segundo, substitui. Vejamos mais uma questão do Cespe:

Questão 4    (CESPE) Acredito que, no momento em que você estiver lendo esta
mensagem, meus sentimentos a respeito dela e, muitas vezes, em relação a você
podem ter mudado e isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a
mudança e assim sucessivamente, em uma troca de correspondência absurda.
No segmento “isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança”, os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se referem, razão pela qual são classificados gramaticalmente
como pronomes substantivos.

Errado.
É possível perceber pelo texto apresentado que o pronome “isto” refere-se aos sentimentos que mudaram, sem a necessidade de repetir essa informação. Por isso,
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ele é um pronome substantivo, que é usado para substituir. Entretanto, o pronome
“outra” acompanha o substantivo “mensagens”, modificando o sentido deste. Logo,
classifica-se como pronome adjetivo, razão pela qual o item é errado.

Os numerais também possuem classificação semelhante à dos pronomes. Existem os numerais substantivos e os numerais adjetivos. Vejamos os exemplos a
seguir:

Em (8), o numeral “treze” é o próprio substantivo. Portanto, é um numeral
substantivo. Já em (9), “vinte” é um numeral que acompanha o substantivo “senhoras”, o que faz dele um numeral adjetivo.

1.5. O grupo do Verbo
Eis o grupo que possui a mais importante classe gramatical para provas de
concursos: o verbo. Segundo Celso Cunha, “é uma palavra de forma variável que
exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo”. As pessoas, em geral, costumam ter facilidade para identificar verbos, pois associam essa
classe à possibilidade de conjugação. Vejamos o seguinte exemplo:
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Um brasileiro, ao ver a palavra “falou”, consegue fazer a seguinte associação:
falar, falo, falas, fala etc. Com isso, ele define que “falou” é um verbo. Situação
diferente ocorre com a palavra “papagaio”. Por não conseguir conjugar esta palavra, a possibilidade de ser verbo está descartada. É assim que qualquer um de nós
pensa, quase intuitivamente, ao se deparar com verbos!
Mas, para a maior parte das provas de concursos públicos, a importância do
verbo não está na palavra em si, mas do que dele decorre. É por meio do verbo que
um candidato será capaz de produzir as análises sintáticas mais cobradas em provas. O verbo também permite a organização da oração para se pensar no sistema
de pontuação do texto escrito. O verbo define os limites entre orações, que são o
instrumento de estudo do período composto. Do verbo decorrem as vozes verbais e
parte do estudo do emprego do sinal indicativo de crase. Do verbo se inicia o estudo de colocação pronominal. Ou seja, reconhecer o verbo é a chave para enfrentar
diversas outras situações exigidas em provas, que serão descritas nos arquivos
seguintes deste material de estudos.
Do verbo, passamos ao advérbio, que é um modificador do verbo, oferecendo
a ele as mais diversas circunstâncias, como tempo, modo, lugar, finalidade, intensidade, causa etc. É uma palavra invariável, ou seja, não se flexiona em gênero e
número como o adjetivo, por exemplo.
Voltemos ao exemplo (10). Nele, percebemos que o ato de falar foi praticado
pelo papagaio em meio à duas circunstâncias: intensidade (“muito”) e tempo (“du-
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rante a noite”). Por isso, podemos afirmar que esses dois termos possuem natureza
adverbial no trecho em que se inserem.
A palavra advérbio significa “junto ao verbo”, e, por esse motivo, está no grupo
dos verbos. Mas o que muitas pessoas se esquecem é de que o advérbio também é
capaz de modificar adjetivos ou outros advérbios. Vejamos os seguintes exemplos:

Em (11), percebe-se que “apressada” é um adjetivo que caracteriza o substantivo “garota” (perceba que ambos os vocábulos estão no feminino e no singular, o
que denota a concordância nominal já explicada aqui). Todavia, vale destacar que
o redator da frase quis expressar o quão apressada a garota estava: “bastante”.
Como o termo “bastante” funciona como um modificador do adjetivo, é classificado
como advérbio.
Em (12), por sua vez, a palavra “longe” indica onde o ato de morar ocorre; ou
seja, “longe” é um advérbio em relação ao verbo “mora”. Mas quem elaborou a frase
quis modificar a percepção de distância de longe, por meio da palavra “meio”. “Meio”
é, portanto, um modificador do advérbio, o que faz dele um advérbio também.

1.6. O grupo dos Conectores
Nesse grupo, há duas classes gramaticais de funções semelhantes (conectar),
mas que não interagem entre si: preposição e conjunção.
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A função da preposição é unir duas palavras, de maneira que a primeira ofereça uma informação acerca da segunda. Vejamos os seguintes exemplos:

Em (13), há dois substantivos: “empresas” e “São Paulo”. O segundo oferece
uma informação acerca do primeiro (a origem da empresa). Para que haja uma
relação linguisticamente harmoniosa entre os dois, emprega-se a preposição “de”.
Semelhante ocorre em (14): há duas partes: o verbo “confia” e a expressão “seu
candidato”. O segundo oferece uma informação acerca do primeiro (em quem se
confia). Para que ocorra essa interação de modo gramaticalmente aceitável, emprega-se a preposição “em”.

Como a preposição sempre faz com que a palavra posposta a ela ofereça uma informação acerca da palavra anteposta, guarde a seguinte informação: toda expressão
preposicionada é subordinada! Basta você, no texto, identificar a quem ela se subordina. Para melhor entendermos isso, vejamos uma questão da banca Universa.
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Questão 5    (UNIVERSA)
– Disposto estou, coronel, pronto… (baixa os olhos para o chapéu velho de palha de
carnaúba que segura entre os joelhos) pronto, a bem-dizer, não estou não.
O termo “de carnaúba” qualifica o termo “chapéu”.

Errado.
Vamos, primeiramente, assumir a seguinte afirmação: “de carnaúba” é uma expressão preposicionada. Como já sabemos, expressões preposicionadas são sempre subordinadas. Mas, nesse caso, é subordinada a “chapéu”? “De carnaúba” é
uma característica do “chapéu”? Não, querido(a) amigo(a)! “De carnaúba” é uma
característica da “palha”. A palha tem sua origem na carnaúba. Por isso, o item
acima é errado.
“Mas, professor, palha também compõe uma expressão preposicionada!”
Concordo, mas veja comigo o funcionamento correto do texto: “de palha de carnaúba” é uma expressão subordinada, que oferece uma informação acerca de “chapéu”. “De carnaúba”, por seu turno, é uma expressão preposicionada “dentro” de
uma expressão preposicionada. “De carnaúba” é subordinada e oferece informação
acerca da palha. Entendeu?

Já as conjunções possuem propriedades diferentes. Elas ligam orações ou palavras de mesma função em um mesmo sintagma. É o que se vê nos exemplos a
seguir:
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Em (15), há duas orações: “o homem é bom” (a primeira) e “a sociedade o corrompe” (a segunda). Os verbos estão em destaque porque é por meio deles que
se contabiliza a quantidade de orações. Para uni-las, usou-se a palavra “mas”, que
é classificada como conjunção adversativa.
Em (16), os substantivos “Brasil” e “Venezuela” estão conectados por “e”, mas
cabe ressaltar que o segundo vocábulo não pretende oferecer qualquer informação
acerca do primeiro; portanto, não é possível a classificação de “e” como preposição. Todavia, é possível perceber que os dois substantivos estão em interação
semântica semelhante em relação ao verbo “sofrem” (o Brasil sofre; a Venezuela,
também). Logo, nota-se que “Brasil” e “Venezuela desempenham a mesma função
em um mesmo sintagma, o que faz do “e” uma conjunção aditiva.

1.7 Um subgrupo especial: as Locuções
As locuções merecem um destaque em nosso estudo, pois elas são frequentemente abordadas em provas de concursos públicos. Elas são definidas como um
conjunto de palavras que equivale a um único vocábulo, que representa uma unidade morfológica. Merecem destaque cinco tipos: locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas e locuções verbais. Vejamos
os exemplos:
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• Locução Adjetiva
– (17) As histórias de terror não me impressionam mais.
• Locução Adverbial
– (18) Ele saiu às pressas ontem.
• Locução Prepositiva
– (19) Pedro mora em frente à farmácia.
• Locução Conjuntiva
– (20) Estou empregado, no entanto ainda estudo.
• Locução Verbal
– (21) Ele havia preparado o jantar.
Em (17), percebe-se que “de terror” é um atributo do substantivo histórias. Em
(18), “às pressas” designa o modo como ele saiu. Em (19), “em frente à” liga o
verbo “mora” ao substantivo farmácia”. Em (20), “no entanto” conecta de maneira
adversativa duas orações. Em (21), empregou-se dois verbos (haver + preparar)
para formar uma única unidade verbal, que expressa o ato de preparar o jantar
ocorrido no pretérito.

O que Cai, Elias? (Considerações finais)
O assunto morfologia não é o mais cobrado como resposta a questões e itens
em provas de concurso público (ainda mais na FCC). Todavia, quem não domina
esse assunto torna-se inapto a obter êxito em assuntos mais frequentemente explorados. Sobre morfologia, deve-se basear em três pilares:
• 1. É um pré-requisito fundamental em provas;
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• 2. O que mais cai (quando cai) é o reconhecimento de classes, sem análises
extremamente aprofundadas acerca do assunto e sem exagero em nomenclaturas gramaticais (exige-se, portanto, muito raciocínio do candidato acerca
da interação entre termos);
• 3. É necessário MEMORIZAR as classes gramaticais fechadas (que não sofrem
alteração na quantidade de palavras existentes). É o caso dos artigos, dos
pronomes, das preposições e das conjunções. Esse material está no anexo.
Memorizar essas palavras vai garantir velocidade e precisão em diversas questões.
Volto a dizer: a FCC cobra poucas questões de morfologia. No entanto, sem esse
conhecimento, você terá grandes dificuldades nos demais tópicos do curso. Por

MORFOLOGIA

Grupo dos nomes
Concordância Nominal
FLEXÃO (gên/num)

Grupo dos verbos

SUBORDINADOS

isso, não ignore este bloco!
Artigo* (determinar)
Adjetivo (caracterizar)
Numeral (quantificar)
Pronome (acompanhar/substituir)
Pronome
Adjetivo

Pronome
Substantivo

Grupo dos conectores
Grupo das emoções

VERBO (nuclear)
Advérbio (subord.) Verbo Adjetivo

Advérbio

INVARIÁVEL

Locuções
Adjetiva

PREPOSIÇÃO*
ligar palavra

Adverbial

CONJUNÇÃO

Prepositiva
Conjuntiva
Verbal

INTERJEIÇÃO

ligar orações/termos de mesma função

!
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QUESTÕES DE CONCURSO – BLOCO I
Questão 1    (2016/PGE-MT) … são artes legítimas porque sujeitas a normas técnicas conscientemente definidas, e, embora sempre rituais, já dotadas de valor
decorativo incontestável…
O vocábulo sublinhado equivale a
a) por conseguinte
b) porquanto
c) quiçá
d) de sorte que
e) conquanto
Questão 2    (2016/SEGEP-MA)
− O senhor deve conhecer muito a Geografia…
A frase em que o vocábulo “muito” está empregado com o mesmo sentido e a mesma função que os verificados na construção acima é:
a) Houve, durante a divulgação dos vencedores da prova de atletismo, muito alvoroço.
b) Com muito cansaço, o maratonista reduziu o ritmo nos momentos finais da corrida.
c) Segundo os repórteres, deram os gritos da torcida muito incentivo aos atletas
nacionais.
d) As nadadoras encantaram muito o público com a precisão de seus movimentos.
e) A ginasta deixou de fazer na prova final muito daquilo que havia praticado nos
treinos.
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Questão 3    (2016/SEDU-ES) 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.
(1ºparágrafo)
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.
Questão 4    (2015/DPE-PR) As misturas de sucos testadas redundaram… aumento
de enzimas antioxidantes e do colesterol bom.
Para que a frase acima permaneça correta e condizente com as informações do
texto, a lacuna deve ser preenchida com:
a) sob o
b) do
c) perante o
d) pelo
e) no

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

22 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Questão 5    (2015/DPE-PR) … 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”.
Questão 6    (2015/TRE-PB) E, no entanto, o cinema chegou num ponto em que é
capaz de expressar…
Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser
substituído por:
a) porquanto
b) em detrimento disso
c) desse modo
d) embora
e) todavia
Questão 7    (2015/DPE-SP) “A Metamorfose”, por exemplo, teve de esperar até
1929 para ser traduzida ao tcheco, o idioma oficial da então Tchecoslováquia. (3º
parágrafo)
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No contexto, o termo então, em destaque, expressa circunstância de
a) qualidade.
b) modo.
c) lugar.
d) dúvida.
e) tempo
Questão 8    (2015/TRT3) A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem
hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
Justifica-se o emprego do advérbio aí, na frase, do seguinte modo:
a) a palavra delimita o lugar da guerra, aquele em que o interlocutor se encontra.
b) a palavra remete ao lugar a que se fez referência anteriormente: ao espaço dos
Aliados
c) a palavra tem o sentido de “nesse ponto”, como em “É aí que está o X da questão”.
d) a palavra compõe expressão que tem o sentido de “apresenta-se por lugares
incertos, de modo disseminado”.
e) a palavra tem seu sentido associado ao da palavra inconfundível, para expressarem, juntas, a ideia de “contorno único”.
Questão 9    (2015/TRT15) No segmento… trabalhar uma vida inteira para pagar as
chamadas “dívidas transgeracionais”… (5º parágrafo), o termo sublinhado agrega
à frase a ideia de
a) causa e pode ser substituído por “em virtude de”.
b) decorrência e pode ser substituído por “de maneira a”.
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c) finalidade e pode ser substituído por “com o pretexto de”.
d) decorrência e pode ser substituído por “a ponto de”.
e) finalidade e pode ser substituído por “com vistas a”.
Questão 10    (2014/CETAM) A oração introduzida pelo termo “cujos” em A cidade
não era esse polvo cujos tentáculos rasgam a floresta relaciona-se com seu antecedente do mesmo modo que um
a) substantivo relaciona-se a um verbo.
b) advérbio relaciona-se a um adjetivo.
c) adjetivo relaciona-se a um advérbio.
d) adjetivo relaciona-se a um substantivo.
e) advérbio relaciona-se a um verbo.
Questão 11    (2014/CETAM) O elemento sublinhado no segmento… mergulhavam
no rio Negro para que mitigassem a ressaca… possui a mesma função em:
a) … viajado do outro lado da Terra para aquele pequeno e difuso Oriente…
b) … quando se olha para trás e para longe…
c) … distribuía presentes para convidados e penetras…
d) … iam ao aeroporto de Ponta Pelada para recepcionar a Camélia…
e) … vejo as nove irmãs de Osman dançar para o pai…
Questão 12    (2014/TRF2) Atenção: para responder a questão considere o texto a
seguir.
No campo da técnica e da ciência, nossa época produz milagres todos os dias. Mas
o progresso moderno tem amiúde um custo destrutivo, por exemplo, em danos irreparáveis à natureza, e nem sempre contribui para reduzir a pobreza.
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A pós-modernidade destruiu o mito de que as humanidades humanizam. Não é
indubitável aquilo em que acreditam tantos filósofos otimistas, ou seja, que uma
educação liberal, ao alcance de todos, garantiria um futuro de liberdade e igualdade
de oportunidades nas democracias modernas. George Steiner, por exemplo, afirma
que “bibliotecas, museus, universidades, centros de investigação por meio dos quais
se transmitem as humanidades e as ciências podem prosperar nas proximidades dos
campos de concentração”. “O que o elevado humanismo fez de bom para as massas
oprimidas da comunidade? Que utilidade teve a cultura quando chegou a barbárie?”
Numerosos trabalhos procuraram definir as características da cultura no contexto
da globalização e da extraordinária revolução tecnológica. Um deles é o de Gilles
Lipovetski e Jean Serroy, A cultura-mundo. Nele, defende-se a ideia de uma cultura
global – a cultura-mundo – que vem criando, pela primeira vez na história, denominadores culturais dos quais participam indivíduos dos cinco continentes, aproximando-os e igualando-os apesar das diferentes tradições e línguas que lhes são próprias.
Essa “cultura de massas” nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a
palavra, ou seja, com a tela. A indústria cinematográfica, sobretudo a partir de
Hollywood, “globaliza” os filmes, levando-os a todos os países, a todas as camadas
sociais. Esse processo se acelerou com a criação das redes sociais e a universalização da internet.
Tal cultura planetária teria, ainda, desenvolvido um individualismo extremo em
todo o globo. Contudo, a publicidade e as modas que lançam e impõem os produtos
culturais em nossos tempos são um obstáculo a indivíduos independentes.
O que não está claro é se essa cultura-mundo é cultura em sentido estrito, ou se
nos referimos a coisas completamente diferentes quando falamos, por um lado, de
uma ópera de Wagner e, por outro, dos filmes de Hitchcock e de John Ford.
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A meu ver, a diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de
hoje é que os produtos daquela pretendiam transcender o tempo presente, continuar vivos nas gerações futuras, ao passo que os produtos deste são fabricados
para serem consumidos no momento e desaparecer. Cultura é diversão, e o que
não é divertido não é cultura.

(Adaptado de: VARGAS LLOSA, M. A civilização do espetáculo. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013,
formato ebook)

Sem que nenhuma outra modificação seja feita, mantêm-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se
a) amiúde por “mormente” (1º parágrafo)
b) Contudo por “dado que” (5º parágrafo)
c) Mas por “Embora” (1º parágrafo)
d) ao passo que por “enquanto” (7º parágrafo)
e) Tal por “Tamanha” (5º parágrafo)
Questão 13    (2014/SEBESP) Atualmente, também se associa o Desenvolvimento
Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social
é a forma ética e responsável pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações,
políticas, práticas e atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo
funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização e com todos os
agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história
do pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na
ordem dada, por:
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a) Nos dias de hoje – Por fim – Desse modo
b) Consentaneamente – Afinal de contas – Desse modo
c) Nos dias de hoje – Ultimamente – Do mesmo modo
d) Consentaneamente – Por derradeiro – Destarte
e) Presentemente – Afinal de contas – De todo modo
Questão 14    (2014/SABESP) O texto menciona um poeta espanhol que dedicou seu
livro ao “analfabeto para/por quem” escrevia, destacando os diferentes significados
que as duas preposições assumem na frase. Neste caso, a preposição “por” tem o
sentido de
a) no lugar de.
b) em oposição a.
c) perto de.
d) a respeito de.
e) junto com.
Questão 15    (2014/SABESP) Mas agora gostaria de dar um conselho aos editores
e àqueles que se ocupam de livros: parem de olhar para as infames, sim, infames
classificações de livros mais vendidos e – presume-se – mais lidos e tentem construir em vez disso na mente de vocês uma classificação dos livros que exigem ser
lidos. Só uma editora fundada nessa classificação mental poderia fazer o livro sair
da crise que – pelo que ouço ser dito e repetido – está atravessando.
No último parágrafo, o adjetivo “infames” reforça a avaliação sobre as listas de livros mais vendidos para concluir que tais classificações são
a) familiares.
b) justas.
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c) detestáveis.
d) dignas.
e) famosas.
Questão 16    (2014/SABESP) A marca da solidão
Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino
espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando
uma tenda de penumbra na tarde quente.
Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há, dentro de cada uma delas, um
diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais só visíveis aos olhos de quem é capaz de
parar de viver para, apenas, ver.
Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta.
(SEIXAS, Heloísa. Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: tinta negra bazar,
2010. p. 47)
No texto, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino
detém sua atenção é
a) fresta.
b) marca.
c) alma.
d) solidão.
e) penumbra.
Questão 17    (2014/SABESP) O rio mais poluído do país se recupera e termina tão
limpo quanto começou. (Final do texto)
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A forma como se apresentam os adjetivos grifados acima transmite noção, na ordem, de
a) superioridade e superioridade.
b) inferioridade e igualdade.
c) igualdade e inferioridade.
d) igualdade e igualdade.
e) superioridade e igualdade.
Questão 18    (2013/TRT15) Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos
refugos das plantações deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”, mas
sim como uma excelente oportunidade de gerar toda ou parte da energia necessária para executar as atividades econômicas (…)
Os termos em negrito podem ser substituídos, sem prejuízo do sentido e da correção, respectivamente, por:
a) e – porém – a fim de
b) mas – todavia – a fim de
c) mas – porém – afim de
d) e – entretanto – afim de
e) porém – entretanto – a fim de
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Questão 19    (2013/HEMOBRÁS)

No texto, o adjetivo expostas concorda em gênero e número com o substantivo a
que se refere. Esta palavra qualificada é:
a) vezes.
b) drogas.
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c) crianças.
d) escolas.
e) ruas.
Questão 20    (2013/MPE-CE) Atenção: a questão refere-se ao poema a seguir.
Balõezinhos
Na feira-livre do arrabaldezinho
Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor:
– “O melhor divertimento para as crianças!”
Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres,
Fitando com olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos.

No entanto a feira burburinha.
Vão chegando as burguesinhas pobres,
E as criadas das burguesinhas ricas,
E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza.
Nas bancas de peixe,
Nas barraquinhas de cereais,
Junto às cestas de hortaliças
O tostão é regateado com acrimônia.

Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras,
Os tomatinhos vermelhos,
Nem as frutas,
Nem nada.
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Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a
[única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável.
O vendedor infatigável apregoa:
– “O melhor divertimento para as crianças!”
E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo
[inamovível de desejo e espanto.
Manuel Bandeira

Os advérbios ou locuções adverbiais empregados no poema estão agrupados em:
a) muito – No entanto – verdadeiramente – círculo inamovível
b) melhor – No entanto – com acrimônia – verdadeiramente
c) melhor – Em redor – muito – círculo inamovível
d) Em redor – com acrimônia – não – verdadeiramente
e) feira-livre – burburinha – não – em torno

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

33 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

GABARITO – BLOCO I
1. e

8. d

15. c

2. d

9. e

16. a

3. d

10. d

17. e

4. e

11. d

18. a

5. e

12. d

19. c

6. e

13. a

20. d

7. e

14. a
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GABARITO COMENTADO – BLOCO I
Questão 1    (2016/PGE-MT) … são artes legítimas porque sujeitas a normas técnicas conscientemente definidas, e, embora sempre rituais, já dotadas de valor
decorativo incontestável…
O vocábulo sublinhado equivale a
a) por conseguinte
b) porquanto
c) quiçá
d) de sorte que
e) conquanto

Letra e.
Questões como essa aparecerão novamente no capítulo sobre orações subordinadas
adverbiais e orações coordenadas, mas não posso deixar de apresentá-las também
na unidade de morfologia, uma vez que se trata de uma classificação morfológica.
O vocábulo “embora” é uma conjunção subordinativa concessiva da língua portuguesa. Por esse motivo, ela só pode ser substituída por outra conjunção que possua
o mesmo valor semântico. Se você conferir pela tabela de conectivos, verá que a
única que se enquadra é conquanto.
Vale a pena comentar que esta conjunção é pouco usada no nosso cotidiano – e
as provas parecem amar questões com conjunções não usuais. Por isso, a minha
recomendação: decore os conectivos.
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Questão 2    (2016/SEGEP-MA)
− O senhor deve conhecer muito a Geografia…
A frase em que o vocábulo “muito” está empregado com o mesmo sentido e a mesma função que os verificados na construção acima é:
a) Houve, durante a divulgação dos vencedores da prova de atletismo, muito alvoroço.
b) Com muito cansaço, o maratonista reduziu o ritmo nos momentos finais da corrida.
c) Segundo os repórteres, deram os gritos da torcida muito incentivo aos atletas
nacionais.
d) As nadadoras encantaram muito o público com a precisão de seus movimentos.
e) A ginasta deixou de fazer na prova final muito daquilo que havia praticado nos
treinos.

Letra d.
No trecho apresentado no enunciado da questão, “muito” é um advérbio de intensidade, que modifica a forma verbal “conhecer”. Para resolver esta questão, você
deverá encontrar outra ocorrência do mesmo vocábulo que também seja um advérbio, que é o que ocorre na letra d. Veja que “muito” modifica o verbo “encantaram”, intensificando-o.
Nas demais alternativas (exceto na letra e), o vocábulo “muito” é um pronome
indefinido adjetivo, que está acompanhando substantivos (na letra a, acompanha
“alvoroço”; na letra b, “cansaço”; na letra c, “incentivo”). Na letra e, muito é um
pronome indefinido substantivo, que está exercendo a função de objeto direto do
verbo “fazer”.
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Questão 3    (2016/SEDU-ES) 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.
(1ºparágrafo)
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.

Letra d.
Item I) Certo. Pergunte ao verbo: quando esquecerei? A resposta: “jamais”. É
um advérbio de tempo (e não de negação, como alguns podem pensar).
Item II) Errado. “Eis” é um verbo da língua portuguesa. “Eis”, segundo o dicionário Houaiss, é um advérbio de lugar, empregado com o sentido de estou aqui.
Item III) Certo. Quando eu faço? “Agora”.
Item IV) Errado. Além de “sem” ser apenas uma preposição, a expressão iniciada
por essa palavra (“sem parar”) indica modo, e não tempo.
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Questão 4    (2015/DPE-PR) As misturas de sucos testadas redundaram… aumento
de enzimas antioxidantes e do colesterol bom.
Para que a frase acima permaneça correta e condizente com as informações do
texto, a lacuna deve ser preenchida com:
a) sob o
b) do
c) perante o
d) pelo
e) no

Letra e.
O verbo “redundar” significa “resultar”, e assim como o seu sinônimo exige a presença da preposição em para introduzir seu complemento (se redunda, redunda
em algo/ se resulta, resulta em algo).
Como o substantivo “aumento” é masculino e singular, admite a presença do artigo
o. E, em + o = no.

Questão 5    (2015/DPE-PR) … 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”.
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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”.

Letra e.
Morfologicamente, a palavra “até” pode desempenhar mais de uma função; mas,
no texto em questão, ela age como modificador do verbo “sei”; portanto, trata-se
de um advérbio.
No contexto em que está empregado, entende-se que ele sabe tanto que inclusive
sabe onde está o velho caderno. Por isso, o advérbio intensifica o quanto se sabe.

Questão 6    (2015/TRE-PB) E, no entanto, o cinema chegou num ponto em que é
capaz de expressar…
Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser
substituído por:
a) porquanto
b) em detrimento disso
c) desse modo
d) embora
e) todavia

Letra e.
Mais uma questão que envolve conjunções. Como “no entanto” é uma conjunção
coordenativa adversativa, ela deve ser trocada por outra que possua igual valor,
que é o caso de “todavia”.
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Questão 7    (2015/DPE-SP) “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

Letra e.
A palavra “então” é mais um exemplo desses vocábulos que devem ser interpretados no contexto oracional em que ocorrem, para se entender o seu sentido. Segundo o texto, é possível saber que “Tchecoslováquia” existia no passado, mas que
não existe mais. O termo “então” possui a função de atribuir tempo pretérito a um
nome que não existe contemporaneamente. Como ele acrescenta uma percepção
temporal, o gabarito é a letra e.

Questão 8    (2015/TRT3) A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem
hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
Justifica-se o emprego do advérbio aí, na frase, do seguinte modo:
a) a palavra delimita o lugar da guerra, aquele em que o interlocutor se encontra.
b) a palavra remete ao lugar a que se fez referência anteriormente: ao espaço dos
Aliados
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c) a palavra tem o sentido de “nesse ponto”, como em “É aí que está o X da questão”.
d) a palavra compõe expressão que tem o sentido de “apresenta-se por lugares
incertos, de modo disseminado”.
e) a palavra tem seu sentido associado ao da palavra inconfundível, para expressarem, juntas, a ideia de “contorno único”.

Letra d.
O advérbio “aí”, no texto em que está inserido, não se refere a uma localização
específica. Esse pensamento é justificado pelo trecho “espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas”.
Se a guerra está espalhada pelo mundo, dizer que ela “está aí” significa que ela
está em qualquer lugar, e que alguém pode notar isso.

Questão 9    (2015/TRT15) No segmento… trabalhar uma vida inteira para pagar as
chamadas “dívidas transgeracionais”… (5º parágrafo), o termo sublinhado agrega
à frase a ideia de
a) causa e pode ser substituído por “em virtude de”.
b) decorrência e pode ser substituído por “de maneira a”.
c) finalidade e pode ser substituído por “com o pretexto de”.
d) decorrência e pode ser substituído por “a ponto de”.
e) finalidade e pode ser substituído por “com vistas a”.

Letra e.
No texto, a preposição “para” serve para introduzir a oração que expressa a finalidade do ato de trabalhar. Em outras palavras, trabalha-se com uma finalidade: para
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pagar as chamadas “dívidas transgeracionais”. Cabe também salientar que, neste
caso, a preposição “para” poderia ser trocada por “a fim de”.

Questão 10    (2014/CETAM) A oração introduzida pelo termo “cujos” em A cidade
não era esse polvo cujos tentáculos rasgam a floresta relaciona-se com seu antecedente do mesmo modo que um
a) substantivo relaciona-se a um verbo.
b) advérbio relaciona-se a um adjetivo.
c) adjetivo relaciona-se a um advérbio.
d) adjetivo relaciona-se a um substantivo.
e) advérbio relaciona-se a um verbo.

Letra d.
Entenda comigo: segundo o texto, “a cidade não era esse polvo”, mas não é um
“polvo”. O polvo tem uma característica: seus tentáculos rasgam a floresta, ou,
nos termos do texto, “cujos tentáculos rasgam a floresta”.
Essa oração atribui característica a um substantivo, e, para a morfologia, quem
atribui característica a substantivo é adjetivo. Mais tarde, vamos aprender que esta
oração é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Também
vamos aprender que “cujos” é um pronome relativo, e esse tipo de pronome sempre introduz uma oração dessa natureza. Aliás, você já está aprendendo isso, com
essa explicação. Só veremos mais detalhes na unidade de período composto.
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Questão 11    (2014/CETAM) O elemento sublinhado no segmento… mergulhavam
no rio Negro para que mitigassem a ressaca… possui a mesma função em:
a) … viajado do outro lado da Terra para aquele pequeno e difuso Oriente…
b) … quando se olha para trás e para longe…
c) … distribuía presentes para convidados e penetras…
d) … iam ao aeroporto de Ponta Pelada para recepcionar a Camélia…
e) … vejo as nove irmãs de Osman dançar para o pai…

Letra d.
No trecho apresentado no comando, é possível entender que a preposição “para
introduz uma oração que expressa a finalidade do ato de mergulhar no rio negro.
Precisamos, portanto, encontrar outra opção em que uma finalidade é identificável.
Isso ocorre na letra d (o ato de ir ao aeroporto era praticado com a finalidade de
recepcionar a Camélia).
Nas letras a e b, a preposição “para” é usada para indicar uma direção locativa
(direção para onde se viaja e para onde se olha, respectivamente).
Nas letras c e e, a mesma preposição introduz complementos verbais (quem distribui, distribui algo para alguém/quem dança, dança para alguém).

Questão 12    (2014/TRF2) Atenção: para responder a questão considere o texto a
seguir.
No campo da técnica e da ciência, nossa época produz milagres todos os dias. Mas
o progresso moderno tem amiúde um custo destrutivo, por exemplo, em danos irreparáveis à natureza, e nem sempre contribui para reduzir a pobreza.
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A pós-modernidade destruiu o mito de que as humanidades humanizam. Não é
indubitável aquilo em que acreditam tantos filósofos otimistas, ou seja, que uma
educação liberal, ao alcance de todos, garantiria um futuro de liberdade e igualdade
de oportunidades nas democracias modernas. George Steiner, por exemplo, afirma que “bibliotecas, museus, universidades, centros de investigação por meio dos
quais se transmitem as humanidades e as ciências podem prosperar nas proximidades dos campos de concentração”. “O que o elevado humanismo fez de bom para
as massas oprimidas da comunidade? Que utilidade teve a cultura quando chegou
a barbárie?”
Numerosos trabalhos procuraram definir as características da cultura no contexto
da globalização e da extraordinária revolução tecnológica. Um deles é o de Gilles
Lipovetski e Jean Serroy, A cultura-mundo. Nele, defende-se a ideia de uma cultura global – a cultura-mundo – que vem criando, pela primeira vez na história,
denominadores culturais dos quais participam indivíduos dos cinco continentes,
aproximando-os e igualando-os apesar das diferentes tradições e línguas que lhes
são próprias.
Essa “cultura de massas” nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a
palavra, ou seja, com a tela. A indústria cinematográfica, sobretudo a partir de
Hollywood, “globaliza” os filmes, levando-os a todos os países, a todas as camadas
sociais. Esse processo se acelerou com a criação das redes sociais e a universalização da internet.
Tal cultura planetária teria, ainda, desenvolvido um individualismo extremo em
todo o globo. Contudo, a publicidade e as modas que lançam e impõem os produtos
culturais em nossos tempos são um obstáculo a indivíduos independentes.
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O que não está claro é se essa cultura-mundo é cultura em sentido estrito, ou se
nos referimos a coisas completamente diferentes quando falamos, por um lado, de
uma ópera de Wagner e, por outro, dos filmes de Hitchcock e de John Ford.
A meu ver, a diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de
hoje é que os produtos daquela pretendiam transcender o tempo presente, continuar vivos nas gerações futuras, ao passo que os produtos deste são fabricados
para serem consumidos no momento e desaparecer. Cultura é diversão, e o que
não é divertido não é cultura.

(Adaptado de: VARGAS LLOSA, M. A civilização do espetáculo. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013,
formato ebook)

Sem que nenhuma outra modificação seja feita, mantêm-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se
a) amiúde por “mormente” (1º parágrafo)
b) Contudo por “dado que” (5º parágrafo)
c) Mas por “Embora” (1º parágrafo)
d) ao passo que por “enquanto” (7º parágrafo)
e) Tal por “Tamanha” (5º parágrafo)

Letra d.
Segundo o texto, no sétimo parágrafo, há uma comparação entre as formas de
cultura e entretenimento do passado e do presente. Os produtos do passado “pretendiam transcender o tempo presente”, enquanto os produtos do presente “são
fabricados para serem consumidos no momento e desaparecer”.
Na letra a, “amiúde” significa com frequência, enquanto “mormente” significa
principalmente; na letra b, “contudo” é uma conjunção coordenativa adversati-

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

45 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

va, ao passo que “dado que” é normalmente usado para expressar causa; na letra
c, “mas” é uma conjunção coordenativa adversativa, e “embora” é uma conjunção
subordinativa concessiva (o fato de uma ser coordenativa e a outra ser concessiva
é um dos motivos pelos quais uma não pode substituir a outra); na letra e, a palavra “tal” está no texto com o sentido de “essa”, e não para indicar grandeza.

Questão 13    (2014/SEBESP) Atualmente, também se associa o Desenvolvimento
Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social
é a forma ética e responsável pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações,
políticas, práticas e atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo
funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização e com todos os
agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história
do pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na
ordem dada, por:
a) Nos dias de hoje – Por fim – Desse modo
b) Consentaneamente – Afinal de contas – Desse modo
c) Nos dias de hoje – Ultimamente – Do mesmo modo
d) Consentaneamente – Por derradeiro – Destarte
e) Presentemente – Afinal de contas – De todo modo

Letra a.
Primeiramente, é preciso entender que “atualmente” é um advérbio de tempo empregado para expressar algo que ocorre hoje, o que já nos faz eliminar as letras b
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e d (“consentaneamente” é o mesmo que adequadamente). Em seguida, é preciso entender que “enfim” tem a função de indicar a finalização de um assunto, o
que nos faz eliminar a letra c (“ultimamente” serve para indicar tempo). Por fim,
“assim” é um vocábulo de valor conclusivo, o que nos permite eliminar a letra e
(“de todo modo” possui ideia adversativa).

Questão 14    (2014/SABESP) O texto menciona um poeta espanhol que dedicou seu
livro ao “analfabeto para/por quem” escrevia, destacando os diferentes significados
que as duas preposições assumem na frase. Neste caso, a preposição “por” tem o
sentido de
a) no lugar de.
b) em oposição a.
c) perto de.
d) a respeito de.
e) junto com.

Letra a.
O emprego da preposição “por” tem por finalidade dizer que o poeta escrevia para
representar alguém, no lugar de alguém, na posição de alguém. É o mesmo que se
vê em construções como “ele jogou por todo o time”. Ou seja, ele jogou no lugar,
na vez do time.

Questão 15    (2014/SABESP) Mas agora gostaria de dar um conselho aos editores
e àqueles que se ocupam de livros: parem de olhar para as infames, sim, infames
classificações de livros mais vendidos e – presume-se – mais lidos e tentem cons-
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truir em vez disso na mente de vocês uma classificação dos livros que exigem ser
lidos. Só uma editora fundada nessa classificação mental poderia fazer o livro sair
da crise que – pelo que ouço ser dito e repetido – está atravessando.
No último parágrafo, o adjetivo “infames” reforça a avaliação sobre as listas de livros mais vendidos para concluir que tais classificações são
a) familiares.
b) justas.
c) detestáveis.
d) dignas.
e) famosas.

Letra c.
O adjetivo “infames”, que caracteriza o substantivo “classificações”, tem por finalidade desmerecer as classificações, expressando que elas não são agradáveis.

Questão 16    (2014/SABESP) A marca da solidão
Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino
espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando
uma tenda de penumbra na tarde quente.
Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há, dentro de cada uma delas, um
diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais só visíveis aos olhos de quem é capaz de
parar de viver para, apenas, ver.
Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta.

(SEIXAS, Heloísa. Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: tinta negra bazar, 2010. p. 47)
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No texto, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino
detém sua atenção é
a) fresta.
b) marca.
c) alma.
d) solidão.
e) penumbra.
Letra a.
O texto apresentado faz a descrição de como um menino está observando algo, e,
principalmente, como essa observação ganha a sua atenção de maneira exclusiva.
Ele está observando algo que, para muitos, seria insignificante, mas que, para ele,
possui grande relevância. Olhar para uma fresta entre as pedras tem grande valor,
e, por isso, essa fresta é o mundo dele, é o universo dele.

Questão 17    (2014/SABESP) O rio mais poluído do país se recupera e termina tão
limpo quanto começou. (Final do texto)
A forma como se apresentam os adjetivos grifados acima transmite noção, na ordem, de
a) superioridade e superioridade.
b) inferioridade e igualdade.
c) igualdade e inferioridade.
d) igualdade e igualdade.
e) superioridade e igualdade.
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Letra e.
Primeiramente, é preciso observar que os adjetivos “poluído” e “limpo” estão acompanhados e modificados pelos advérbios de intensidade “mais” e “tão”, respectivamente. Sem estes, é impossível entender o que o adjetivo verdadeiramente
expressa. Ao dizer que o rio é o mais poluído do país, é conferido um atributo de
superioridade. Mas o rio se recuperou, e passou a ser limpo como era no começo.
Ele não ficou mais ou menos limpo. Ele ficou limpo do mesmo jeito.

Questão 18    (2013/TRT15) Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos
refugos das plantações deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”, mas
sim como uma excelente oportunidade de gerar toda ou parte da energia necessária para executar as atividades econômicas (…)
Os termos em negrito podem ser substituídos, sem prejuízo do sentido e da correção, respectivamente, por:
a) e – porém – a fim de
b) mas – todavia – a fim de
c) mas – porém – afim de
d) e – entretanto – afim de
e) porém – entretanto – a fim de

Letra a.
“custo” e “gasto” são termos sinônimos no texto. A conjunção “ou” não foi empregada com a finalidade de dizer que ou é um custo ou é um gasto.
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O autor do texto só quis usar duas palavras semelhantes em sentido para reforçar
um conceito. Logo, um valor aditivo também seria admissível, o que nos permite
eliminar as letras b, c e e.
“Mas sim” possui valor adversativo, e as letras a e d apresentam os vocábulos
“porém” e “entretanto” (ambos adversativos).
Por fim, a preposição “para” é usada para introduzir uma oração com valor semântico de finalidade. Nesse caso, a substituição possível seria “a fim de”, separado.
“Afim” é usado para indicar afinidade.
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Questão 19    (2013/HEMOBRÁS)

No texto, o adjetivo expostas concorda em gênero e número com o substantivo a
que se refere. Esta palavra qualificada é:
a) vezes.
b) drogas.
c) crianças.
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d) escolas.
e) ruas.
Letra c.
Segundo o texto, elas (as crianças) “estão desprotegidas e expostas aos maiores
perigos”.

Questão 20    (2013/MPE-CE) Atenção: a questão refere-se ao poema a seguir.
Balõezinhos
Na feira-livre do arrabaldezinho
Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor:
– “O melhor divertimento para as crianças!”
Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres,
Fitando com olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos.

No entanto a feira burburinha.
Vão chegando as burguesinhas pobres,
E as criadas das burguesinhas ricas,
E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza.
Nas bancas de peixe,
Nas barraquinhas de cereais,
Junto às cestas de hortaliças
O tostão é regateado com acrimônia.
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Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras,
Os tomatinhos vermelhos,
Nem as frutas,
Nem nada.
Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a
[única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável.

O vendedor infatigável apregoa:
– “O melhor divertimento para as crianças!”
E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo
[inamovível de desejo e espanto.
Manuel Bandeira

Os advérbios ou locuções adverbiais empregados no poema estão agrupados em:
a) muito – No entanto – verdadeiramente – círculo inamovível
b) melhor – No entanto – com acrimônia – verdadeiramente
c) melhor – Em redor – muito – círculo inamovível
d) Em redor – com acrimônia – não – verdadeiramente
e) feira-livre – burburinha – não – em torno

Letra d.
“Em redor” é um advérbio de lugar (onde há um ajuntamento de meninos pobres);
“com acrimônia” (de maneira severa) expressa o modo como o tostão (dinheiro) é
regateado (pechinchado); “verdadeiramente” modifica o sentido do adjetivo “indispensável”.
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2. Bloco II – A Sintaxe (parte I)
A partir de agora, vamos nos debruçar sobre o estudo da sintaxe. Enquanto a
morfologia tem a finalidade de analisar as classes de palavras, a sintaxe busca
analisar a função e o posicionamento de palavras e expressões em um sintagma. Primeiramente, precisamos saber dois aspectos: quais são as funções sintáticas da língua portuguesa e a ordem direta da oração.
No quadro a seguir, você verá quais são as funções sintáticas da língua portuguesa, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB):
Sujeito

Liga-se ao verbo (concordância)

Predicado

O que não é sujeito

Objeto direto

Liga-se ao verbo
(complemento verbal)

Objeto indireto

Liga-se ao verbo
(complemento verbal)

Predicativo
(do sujeito e do objeto)

Liga-se ao nome

Agente da passiva

Liga-se ao verbo
(só aparece na voz passiva analítica)

Complemento nominal

Liga-se ao nome

Adjunto adnominal

Liga-se ao nome

Adjunto adverbial

Liga-se ao verbo

Aposto

Liga-se ao nome

Vocativo

Não se liga (não pertence ao
sujeito ou ao predicado)

Termos essenciais da
oração

Termos integrantes da
oração

Termos acessórios da
oração

�Obs.1: o predicativo não é exatamente um termo integrante. Ele foi colocado como
integrante neste material por razões didáticas. Assim como o vocativo, que
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não é considerado essencial, integrante ou acessório. Todavia, essa divisão
é simplesmente conceitual. Não interfere nos seus estudos para concursos
públicos.
�Obs.2: cabe citar que cada estrutura acima citada possui um vocábulo considerado
núcleo. Todavia, em provas, o núcleo mais explorado é o do sujeito.
Além disso, cabe destacar que os estudos linguísticos definem a chamada ordem direta, também conhecida como ordem canônica ou ordem preferencial. Ela
estipula como os termos preferem se ordenar sintaticamente. Em língua portuguesa, a ordem direta é:

*O predicativo não é gramaticalmente um complemento verbal. Todavia, como
ele costuma estar na posição em que se situam os complementos, vamos, por razões didáticas, considerar que o verbo, na ordem direta, possui relação de ligação.
Por fim, três pressupostos são essenciais para entender melhor a sintaxe:
• Frase: qualquer enunciado inteligível que estabeleça comunicação.
• Oração: frase dotada de verbo.
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• Período: espaço textual, que vai de uma letra maiúscula até uma pontuação
(ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação). Nesse espaço,
podemos encontrar apenas uma oração – período simples, também conhecido
como oração absoluta – ou mais de uma oração – período composto.
Nesta seção, o objetivo é aprofundarmos nosso conhecimento acerca do sujeito. Existem razões para isso. Primeiramente, entender o sujeito é o básico e fundamental para se entender todas as demais interações sintáticas. Ademais, o sujeito
e suas relações estão entre os assuntos mais cobrados em provas.

2.1. O Sujeito
Conforme exposto anteriormente, sintaticamente o sujeito é o termo que estabelece com o verbo a relação de concordância verbal. Essa é a definição mais
precisa sobre o sujeito. Noções como “sujeito é o termo que pratica a ação verbal”
são consideradas rasas para concursos públicos. Esta se encaixa bem durante as
séries iniciais, para que o estudante aprenda, em alguns contextos, a identificar
sujeitos (pois parte significativa dos sujeitos, coincidentemente, praticam a ação
verbal). Todavia, em nível mais avançado, encontrar o sujeito significa encontrar o
termo com quem o verbo estabelece concordância. Para se identificar o sujeito, classicamente, duas perguntas podem ser feitas ao verbo: quem ou o que.
Vejamos alguns exemplos:
(1) A nova colunista do jornal anunciou a tragédia.
(quem anunciou a tragédia?)
(2) O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou o brasileiro.
(quem/o que assustou o brasileiro?)
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(3) O país sofrerá com a escassez de água potável.
(quem sofrerá?)
(4) Os alimentos não perecíveis serão doados às instituições de caridade.
(quem/o que serão doados?)
(5) É fundamental a criação de uma nova empresa.
(o que é fundamental?)

Como se vê em (5), o sujeito nem sempre vem exatamente no início da oração.
A ordem direta, em língua portuguesa, não significa um ordenamento obrigatório
dos termos. É preciso ter atenção a isso em provas.

Ao identificar o sujeito, é necessário não se fazer economia. Por exemplo, em (1),
o sujeito não é apenas “a nova colunista”. “Do jornal” também o integra, pois é um
atributo da colunista.

“Elias, e a concordância, como fica?”
Por tradição, é correta a afirmação de que o verbo concorda com o sujeito. Vejamos esta questão da banca Cespe:

Questão 1    (CESPE) “Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade”.
A forma verbal “são” está no plural porque concorda com “esses indivíduos”.
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Certo.
Se perguntarmos ao verbo quem são pressionados e oprimidos, o resultado
que teremos é a expressão “esses indivíduos” que é classificada como sujeito.
Como, por tradição, o sujeito concorda com o verbo, o item é considerado CERTO.

Todavia, no cerne da discussão gramatical, essa concordância vai além. Também é possível afirmar que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E como
identificá-lo?
Em linhas gerais, identificar o núcleo do sujeito significa encontrar os substantivos sem preposição. Isso ocorre porque o sujeito é uma expressão da língua
portuguesa que não pode ser preposicionada. Portanto, ao menos um substantivo
no sujeito deve se apresentar sem preposição. Isso nos garante a identificação do
núcleo.

Obs.:
esse princípio não é válido para sujeitos oracionais (assunto que será abordado em período composto).
Assim, sabemos que, em (1), o núcleo do sujeito é “colunista”; em (2), “aumento”; em (3), “país”; em (4), “alimentos”; em (5), “criação”.
Reitero: é válido afirmar que o verbo concorda com o sujeito ou com o núcleo
do sujeito. O seu cuidado maior deve estar no momento em que você for analisar
o texto da questão.
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Questão 2    (CESPE) A oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos
de saúde traz efeito positivo aos beneficiários.
A forma verbal “traz” está no singular porque concorda com o núcleo de seu sujeito: “a oferta”.

Errado.
Ao perguntar ao verbo quem traz efeito positivo aos beneficiários, obtém-se
como resposta “a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de
saúde”. Nesse sujeito, há os seguintes substantivos: “oferta”, “medicação”, “operadoras”, “planos” e “saúde”. Todavia, apenas um deles está sem preposição – “oferta”. A questão afirma que o núcleo é “a oferta”, que não é verdade. O artigo não
integra o núcleo. Por esse motivo, o item é errado.
É preciso estar atento(a)! A banca sabe em que o candidato errará!

2.1.1. Tipos de Sujeito
Além de conhecer o sujeito, as provas também cobram do candidato os tipos
de sujeito. São os seguintes:
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EXPRESSOS
SVC

Simples

1 núcleo

Composto

+ de 1 núcleo

NÃO EXPRESSOS
(S)VC

Elíptico/desinencial/oculto

Identificável

Indeterminado

Não identificável

INEXISTENTE
ØVC

Oração sem sujeito

No texto ou no
discurso

Verbos impessoais

2.1.1.1. Sujeitos Expressos
Nos exemplos de 1 a 5, todos os sujeitos são classificados como simples, visto
que possuem apenas um núcleo. Vamos a outros exemplos.
(6) Brasil e Argentina disputarão a final do campeonato.
(7) Tanto a ordem quanto o progresso são princípios nacionais.
(8) Desejamos a todos muita paz e saúde.
(9) Mentes tão bem.
(10) O menino estava cansado. Correu até o fim da rua.
(11) Revelaram a verdade sobre Cabral.
(12) Precisa-se de funcionário com experiência.
(13) É importante dirigir tranquilamente.
6 e 7 são exemplos de sujeitos compostos (Quem disputarão? Brasil e Argentina. Quem são princípios nacionais? Tanto a ordem quanto o progresso). Vale
observar que, apesar de os núcleos do sujeito serem singulares, os verbos ficam
no plural, pois são coordenados aditivamente. Mais a diante, falaremos mais sobre
casos de concordância verbal.

Questão 3    (CESPE) A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores.
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O emprego da forma verbal “são” na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração: “originalidade” e “capacidade”.

Certo.
Na questão acima, perceba: quem são características dos maiores pensadores? “A originalidade e a capacidade”, sujeito composto da oração! Os núcleos são
“originalidade” e “capacidade”. Ambos estão no singular, mas o verbo está no plural
porque a concordância se dá com o fato de haver dois núcleos coordenados aditivamente! Por esse motivo, a banca considerou o item certo.

2.1.1.2. Sujeitos não Expressos
8, 9 e 10 são exemplos de sujeito elíptico. 11, 12 e 13, sujeitos indeterminados.
Para melhor entender o funcionamento dessas formas de sujeito, precisamos fazer
um retorno ao nosso ensino fundamental para relembrarmos o conceito de pessoas
do discurso.
ADENDO: PESSOAS DO DISCURSO
Segundo pressupostos linguísticos, em toda situação comunicativa, existem três
pessoas do discurso: quem fala (primeira pessoa), com quem se fala (segunda pessoa) e de quem/do que se fala (terceira pessoa). A tabela a seguir
descreve o funcionamento dessas pessoas:

PESSOAS
RELAÇÃO
COM OS PPCRs
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CARACTERÍSTICAS

1ª pessoa
EU, NÓS
Sempre identificável no discurso.

2ª pessoa
TU, VÓS
Sempre identificável no discurso.

3ª pessoa
ELE(A), ELES(AS)
O singular é sempre identificável no texto. O plural pode ser identificável no texto.
Em toda situação comunicativa, é necessária a existência de alguém para emitir e
alguém para receber a mensagem. Por isso, 1ª e 2ª pessoas são sempre identificáveis. A terceira do singular sempre possui um referente textual. Já a terceira do
plural possui situação variável, pois o texto pode ou não identificá-la.
Assim, podemos voltar aos exemplos acima apresentados. Em 8, quem deseja?
“Nós”, que não está explícito (se estivesse explícito, seria sujeito simples). Como é
primeira pessoa, considera-se identificável, portanto sujeito elíptico. Em 9, quem
mente? “Tu”. Como é segunda pessoa, considera-se identificável, portanto sujeito
elíptico. Em 10, quem correu? “Ele”, que está implícito, mas é identificável pelo
texto, uma vez que se refere a “menino”, que está no período anterior.
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“O menino” é sujeito simples do verbo “estava”, mas NÃO é sujeito do verbo “correu”, uma vez que esta forma verbal está em um período distinto). Novamente, o
sujeito do verbo “correu” é elíptico.

Questão 4    (IADES) Localizada às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clubes
Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte de Brasília – MAB), está a Concha Acústica do DF. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969 e
doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília (hoje Secretaria de Cultura),
destinada a espetáculos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade.
No período “Foi o primeiro grande palco da cidade.”, para retomar o termo “Concha
Acústica do DF”, sem repeti-lo, é correto afirmar que o autor fez uso do(a)
a) sujeito indeterminado.
b) oração sem sujeito.
c) sujeito representado por um pronome pessoal.
d) sujeito composto.
e) sujeito oculto ou desinencial.

Letra e.
Pelo texto, é possível perceber que quem foi o primeiro grande palco da cidade
foi a “Concha Acústica”. Mas note que o sujeito não está expresso no último período
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do texto, todavia é identificável, uma vez que o verbo “foi”, na terceira pessoa do
singular, permite esse entendimento. A alternativa correta é a letra e.

Em 11, quem revelou? Pela concordância verbal, o resultado é “eles”, que não
está expresso (se estivesse expresso, o sujeito seria simples). Todavia, a terceira
pessoa só é identificável por referência textual. Como essa referência não existe,
dizemos que o sujeito é indeterminado.

Questão 5    (CESPE) A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira
negra eleita miss DF. A modelo, que representou o Núcleo Bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e
mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última
tentativa de ser modelo.
No trecho “exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços”, o sujeito da forma verbal “exigiram” é indeterminado.

Certo.
No texto, o verbo “exigiram” está na terceira pessoa do plural (eles/elas exigiram)
e não é possível identificar, pela redação, quem praticou o ato de exigir. Configura-se, portanto, um caso de sujeito indeterminado, o que faz do item certo.
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Vejamos o seguinte texto:
“Os delatores encontraram uma oportunidade para falar. Revelaram a verdade sobre Cabral.”
Perceba que “revelaram” está na terceira pessoa do plural, mas agora o texto permite um referente: “os delatores”. Nesse caso, o sujeito não é mais indeterminado
(até porque foi possível determiná-lo). O sujeito de “revelaram” agora é elíptico.

Em 12, temos uma configuração de sujeito indeterminado (verbo na terceira
pessoa do singular + partícula SE, em função de Índice de Indeterminação do
Sujeito – IIS). Note que, no exemplo, há dois substantivos (“funcionário” e “experiência”), mas ambos estão preposicionados. Isso significa que nenhum deles
pode ser núcleo do sujeito (e não existe sujeito sem núcleo). Por isso esse tipo
de construção é considerada indeterminada.
�Obs.1: para haver IIS, o verbo deve estar na terceira do singular.
�Obs.2: falaremos mais sobre esse assunto adiante, em outro PDF, sobre funções do
SE.
Em 13, nosso último caso de sujeito indeterminado. Antes de mais nada, veja
que a oração possui dois verbos (trata-se de um período composto). Para descobrir
o sujeito do primeiro, perguntamos o que é importante? A resposta: “dirigir com
tranquilidade”, que é um sujeito oracional (um sujeito em formato de oração. Nesse caso, o núcleo é o verbo). Agora, pergunto: quem dirige com tranquilidade?
Qualquer um! Esse tipo de construção quer dizer que o ato de dirigir com tranquili-
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dade é importante para qualquer pessoa. O verbo “dirigir” possui sujeito indeterminado. Esse tipo de verbo também é conhecido como infinitivo impessoal.

Obs.:
falaremos mais sobre o sujeito oracional em outro PDF, acerca de período
composto.

Nem todo verbo no infinitivo representa um sujeito indeterminado. Os exemplos a
seguir mostram isso. São casos de infinitivos pessoais.
Ex.: Ele comprou um carro para eu dirigir com tranquilidade.
Pergunto quem vai dirigir com tranquilidade? “Eu”! Sujeito simples!
Ex.: Essa é a hora de a criança dormir.
Pergunto quem vai dormir? “A criança”! Sujeito simples!


Obs.:
no exemplo acima, a preposição “de” não pode se fundir com o artigo “a”,
para que o sujeito não fique preposicionado.
2.1.1.3 Sujeitos Inexistentes
Na língua portuguesa, existem alguns verbos que, conforme a norma padrão,
não admitem que a posição sintática de sujeito seja ocupada. Esses verbos são
conhecidos como impessoais. Como eles não admitem sujeito, só podem ficar no
singular, uma vez que não há com o que concordar. Esse tipo de construção é conhecido como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. No quadro a seguir,
você verá que verbos são esses (os que são frequentemente cobrados em provas).
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Fenômenos da
natureza

O verbo sozinho indica um fenômeno natural.

HAVER

1. Com sentido de “existir”, “ocorrer” ou “acontecer”;
2. Com a indicação de tempo transcorrido

FAZER

Com a indicação de tempo transcorrido

Vamos analisar os exemplos a seguir:
(14) Choveu muito durante a madrugada.
(15) Havia árvores espalhadas pela estrada.
(16) Há dez anos, comecei meus estudos.
(17) Faz dois meses que não como carne.

Em 14, o verbo “chover” não admite nenhum sujeito. É o exemplo mais clássico
de oração sem sujeito.

– Choveram críticas ao professor.
Nesse caso, o verbo NÃO é impessoal. Veja até que está no plural, concordando com “críticas”, que é o núcleo do sujeito.
– Choveu granizo durante a noite.
Conforme está apresentado no quadro acima, um verbo que indica fenômeno
da natureza só é considerado impessoal quando, SOZINHO, revela o fenômeno. Na oração acima, o sujeito é “granizo” (o que choveu). O fenômeno
natural está descrito pelo verbo e pelo substantivo, e não apenas pelo verbo!
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Obs.:
isso não é muito importante para provas, mas costuma ser dúvida de muitos
alunos.

Em 15, o verbo “haver” está empregado em sentido de “existir”. Também é considerado impessoal.

Questão 6    (CESPE) Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado
amante tramava contra ele ou que outro desviava o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens.
A forma verbal “existem” poderia ser corretamente substituída por hão, já que haver é sinônimo de existir.

Errado.
Não se pode esquecer de que o verbo “haver” – com o sentido de “existir” – por ser
impessoal, jamais pode estar no plural. E a questão faz justamente essa sugestão.
Por isso, o item é considerado errado.

O verbo “haver” é impessoal, mas o verbo “existir” é pessoal. Isso significa dizer
que este, ao contrário daquele, possui sujeito e concordância! Caso, no exemplo
15, houvesse a substituição dos verbos, o correto seria existiam árvores espalhadas pela estrada.
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Questão 7    (CESPE) Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com
um bloco de países — incluindo Brasil, Argentina.
A forma verbal “há” poderia ser corretamente substituída por existem.

Certo.
A questão acima é diferente da anterior a ela. Sugere-se a substituição de “haver”
por “existir”. O verbo “haver” é impessoal, mas “existir” é pessoal. Isso significa
dizer que, com essa substituição, a frase passará a ter um sujeito. E pergunto: o
que atualmente existe? “Duas Américas Latinas”. Por esse motivo, o correto é
existem, e o item é certo.

Obs.:
outra dúvida de muitos alunos:
“Professor, já que ‘duas Américas Latinas’ é sujeito com o verbo ‘existir’,


então o que a mesma expressão é para o verbo ‘haver’?”


A tradição gramatical defende que, com “haver”, “duas Américas Latinas”
é o objeto direto. De coração, isso raramente aparece em provas. Dê mais
atenção às substituições de um verbo por outro.

Em 16 e 17, “haver” e “fazer” indicam um tempo que se passou. Também são
considerados impessoais e, por isso, devem ficar no singular.
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Questão 8    (IADES) Outra redação possível para a oração “há 86 anos” seria fazem 86
anos.

Errado.
Na questão anterior, o autor pretende trocar “haver” por “fazer”, em uma oração
que pretende indicar que 86 anos se passaram. Ambos os verbos, com o sentido de
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indicar tempo transcorrido, são impessoais, motivo pelo qual só podem ser empregados no singular. Isso torna o item errado.


Obs.:
não confunda TEMPO TRANSCORRIDO com PRETÉRITO. Em 16 e 17, ambos
os verbos estão no presente, mas conseguem indicar que algum tempo se
passou (e há uma indicação de tempo explícita após cada um dos verbos).
Em 16, o verbo “havia” está no pretérito imperfeito e indica, sozinho, um
evento do passado.

Nem sempre o verbo “haver” é impessoal. Quando esse é verbo auxiliar em uma
locução verbal, é classificado como verbo pessoal, com sujeito e concordância. Primeiramente, vamos entender uma locução verbal, na ilustração a seguir:

Analise a seguinte construção:
• O presidente havia decretado dias de luto.
É um caso em que o verbo “haver” é auxiliar em uma locução verbal. Nesse caso,
existe um sujeito (“o presidente”). Se este for colocado no plural, o resultado é:
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• Os presidentes haviam decretado dias de luto.
Agora, eu te pergunto: qual das duas construções a seguir está correta?
• Deve haver novos tratados de paz no mundo.
• Devem haver novos tratados de paz no mundo.
Antes de mais nada, vamos fazer algumas considerações:
1) “haver” está no sentido de “existir”;
2) “haver” não é mais auxiliar, e sim principal.

Nesse caso, considera-se que a locução é impessoal. Logo, não possui sujeito.
Por isso, deve ficar no singular. A opção correta é a primeira.
Agora, ao se trocar o verbo “haver” por “existir”, o correto é devem existir novos
tratados de paz no mundo, pois o verbo “existir” é pessoal.

2.2. Concordâncias Verbais Especiais
Aproveito que estamos no assunto sujeito para apresentar a vocês alguns casos
especiais de concordância verbal que são muito, muito frequentes em provas de
concursos públicos. O meu objetivo é que você saia desta seção sabendo tudo de
sujeito. Então, vamos lá!
Núcleos partitivos (metade, maioria, maior parte, minoria, frações ou porcentagens): a concordância pode ser feita com o núcleo ou com o núcleo do termo
que determina o núcleo.
Ex.: A maioria dos jogadores chegou.
Ex.: A maioria dos jogadores chegaram.
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Obs.:
se a oração fosse “A maioria do time chegou”, o verbo só poderia ficar no
singular, pois “maioria” e “time” são singulares.
Ex.: 1/3 dos brasileiros sabe a verdade.
(Concordância sempre com o numerador.)
Ex.: 1/3 dos brasileiros sabem a verdade.
Ex.: 1,8% das empresárias fala chinês.
(Só é plural do 2 em diante.)
Ex.: 1,8% das empresárias falam chinês.

Obs.:
se, antes do numeral, vier um determinante (um artigo ou pronome), o
verbo só pode concordar com o numeral.


Ex.: os 1,8% dos italianos come mal.

Mais de um, cerca de: a concordância é sempre feita com o numeral.
Ex.: Mais de um brasileiro foi encontrado.
Ex.: Mais de cinco Brasileiros foram encontrados.
Ex.: Cerca de doze pessoas seguiam o profeta.

Sujeito com “cada” ou “nenhum”: verbo sempre no singular.
Ex.: “Cada um de nós compõe a sua história.”
Ex.: “Nenhum deles veio.”
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Sujeito composto unido por conjunção aditiva: se estiver anteposto, o verbo deverá ficar no plural. Se estiver posposto, o verbo pode estar no plural (concordância genérica) ou concordar com o termo mais próximo (concordância atrativa.
Ex.: O homem e a mulher batalham por melhorias.
(Concordância com os dois núcleos.)
Ex.: Batalham por melhorias o homem e a mulher.
(Concordância com os dois núcleos.)
Ex.: Batalha por melhorias o homem e a mulher.
(Concordância com o núcleo mais próximo.)

Lembrando: esses são alguns casos especiais de concordância verbal. Inevitavelmente, voltaremos nessa discussão em estudos futuros (funções do SE e sujeitos oracionais)!
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O que Cai, Elias?
Em sintaxe, um dos conhecimentos mais importantes diz respeito ao sujeito. Eu
digo mais: este é o assunto mais importante para a FCC!
Além de caírem muitas questões acerca desse assunto, é a partir do sujeito que
você pode passar a entender tantas outras interações sintáticas possíveis em uma
oração!
Logo, meu conselho: LEIA e RELEIA este bloco, bem como faça com muita
atenção todas as questões! Todo o conhecimento sobre sujeito é importante! Não
avance sem antes ter certeza de que entendeu tudo aquilo que está exposto aqui!
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QUESTÕES DE CONCURSO – BLOCO II
Questão 1    (2015/TRT3) A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem
a função de núcleo do sujeito é:
a) Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou.
b) Os parisienses revoltados arrebentaram as casas dos nobres.
c) Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna.
d) Muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado.
e) Dessa escolha da Assembleia Nacional nasceram os museus.
Questão 2    (2012/TJ-RJ) … das varandas pendiam colchas, toalhas bordadas e outros adereços.
O segmento grifado exerce na frase acima a função de
a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) adjunto adverbial.
e) adjunto adnominal.
Questão 3    (2011/TCE-PR) A oração sublinhada exerce a função de sujeito dentro
do seguinte período:
a) Montesquieu preferiu guiar-se pelos valores civis, em vez de se deixar levar pelo
finalismo religioso.
b) A um espírito sensível e religioso não convém ler um filósofo como Montesquieu
buscando apoio espiritual.
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c) Um estudo sério da história das ciências jurídicas não pode prescindir dos métodos de que se vale Montesquieu em O espírito das leis.
d) As ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com
as ciências naturais.
e) O método de Montesquieu valorizou as instituições humanas e solapou o finalismo teológico e moral.
Questão 4    (2007/AUDITOR-SP) O termo sublinhado constitui o sujeito da seguinte
construção:
a) Não se encontrou uma forma definitiva de organização social.
b) É nessa condição que vivem os animais.
c) Tais delitos acabam tornando-se estímulos para a banalização das transgressões.
d) Ocorre isso por conta das reiteradas situações de impunidade.
e) Deve-se reconhecer na interdição um princípio da lei mosaica.
Questão 5    (2017/TRE-SP) A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma-padrão da língua é:
a) Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL,
em 1999.
b) Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede
do tribunal.
c) Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e
material audiovisual.
d) Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros.
e) O acervo do CEMEL contêm, entre outros itens, títulos de eleitor que remontam
à época do Império.
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Questão 6    (2016/PGE-MT) Respeitadas as regras de concordância, o verbo que
também pode ser corretamente flexionado em uma forma do plural está em:
a) … o debate político nas redes sociais mobiliza paixões…
b) … a maioria dos usuários das redes sociais diz que…
c) Um estudo publicado por um instituto de pesquisas indica que…
d) … um em cada cinco entrevistados […] disse…
e) … as interações com quem sustenta pontos de vista divergentes…
Questão 7    (2016/SEGEP-MA) A forma verbal que deverá obrigatoriamente flexionar-se no plural para estabelecer a concordância de acordo com a norma-padrão
da língua está entre parênteses em:
a) A partir da aprovação do Acordo do Clima, (parecer) ter surgido alguns questionamentos acerca das ações concretas para conter o aquecimento global.
b) Não (haver) dúvidas de que é necessário reverter, o mais rápido possível, o processo responsável pelo aumento da temperatura do planeta acima de 2 ºC.
c) Ao longo da 21ª Conferência do Clima, realizada em Paris, (ocorrer) uma série
de debates interessantes a respeito da redução da emissão de CO2.
d) Aos 196 países (caber) pôr em prática as propostas que apresentaram durante
a COP-21 com o objetivo de lidar com o problema do efeito estufa.
e) Foi o encontro entre 196 países em Paris − 21ª Conferência do Clima − que lhes
(permitir) discutir propostas para combater o aquecimento global.
Questão 8    (2016/SEGEP-MA) Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está sublinhado em:
a) Até 2007 acreditávamos que a expectativa de vida das pessoas não passaria de
85 anos.
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b) … mas um estudo sugere que estamos fadados a nos aposentar cada vez mais
tarde…
c) Em 1950, a chance de alguém sobreviver dos 80 aos 90 anos era de 10%…
d) A própria qualidade de vida, medida por anos de saúde plena, deve mudar para
melhor…
e) … metade das pessoas nascidas após o ano 2000 vai viver mais de 100 anos…
Questão 9    (2016/SEGEP-MA) As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na redação da seguinte frase:
a) Os rinocerontes proliferaram ao longo de 40 milhões de anos, tempo durante o
qual ocuparam regiões da África e da Ásia, dividindo-se em mais de 100 espécies.
b) Embora as semelhanças físicas entre o rinoceronte e o hipopótamo seja ampla,
a anta e o cavalo são os parentes mais próximos do paquiderme.
c) Já se comprovou que, há mais de 50 milhões de anos, o antepassado da anta,
do cavalo e do rinoceronte habitaram a América do Norte.
d) Alguns dos antepassados do rinoceronte, com o passar do tempo, ganhou um
chifre de queratina, o mesmo componente encontrado no cabelo e na unha humana.
e) Os chifres de rinocerontes africanos costumam ser ilegalmente contrabandeados, pois muitos acreditam que tem propriedades afrodisíacas e curativas.
Questão 10    (2016/SEGEP-MA) Lá é possível confirmar com historiadores que o
patrimônio azulejar maranhense é em sua maior parte proveniente de Portugal,
mas também possui influência da França. 3ºparágrafo)
O elemento que justifica a flexão do verbo em destaque é:
a) historiadores.
b) o patrimônio azulejar maranhense.
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c) Portugal.
d) maior parte.
e) influência.
Questão 11    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Alterando-se o elemento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo em destaque deverá ser
flexionado em uma forma do plural em:
a) Em outras palavras, circula de modo amplo e difuso em nosso cotidiano uma
perspectiva sobre as culturas populares… (certos pontos de vista)
b) Há um comentário frequentemente encontrado nos meios de comunicação…
(observações)
c) O problema evidentemente não está na cultura popular… (nas culturas populares)
d) Transformou-se em um grande empreendimento turístico. (projetos turísticos
de grande porte)
e) Pode ser expresso na forma de um lamento e de um incontido sentimento de
nostalgia. (em variantes do luto)
Questão 12    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Quanto à concordância, está
correta a frase que se encontra em:
a) Ao mencionarmos a palavra “escola”, vêm à nossa mente a imagem de professores e estudantes.
b) Entre nós perdura um modelo mais tradicional de como deveriam ser a família.
c) Atualmente, há inúmeras formas de relacionamento, que podem variar de pessoa a pessoa.
d) Ao discutirmos família, estão se refletindo ainda sobre as relações entre homens
e mulheres.
e) São ainda com parâmetros tradicionais que se avaliam todo tipo de famílias.
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Questão 13    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) As normas de concordância encontram-se plenamente respeitadas na frase:
a) No início do século 20, não passavam dos 40 anos a expectativa de vida ao nascer nos países da Europa mais desenvolvida.
b) O processo de envelhecimento populacional que se observa atualmente não é
uma característica única do Brasil, sendo compartilhado, de modo mais ou menos
acentuado, por diversos países.
c) Cada uma das fases da vida oferecem virtudes, e nosso desafio, ao envelhecermos, é encontrá-la.
d) A partir da Segunda Guerra Mundial, tornou-se possível prevenir e tratar diversas enfermidades que, anteriormente, costumava ser fatal, como tuberculose e
sarampo.
e) Até a década de 1950, ainda havia uma população bastante jovem no Brasil, e
apenas começava a diminuir as taxas de mortalidade.
Questão 14    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) A flexão do verbo em negrito,
nos segmentos a seguir, deve-se ao elemento sublinhado em:
a) O comportamento esperado na escola é bastante marcado por expectativas.
b) … quantas grandes jogadoras de futebol podemos ter perdido…
c) … o mundo pode ter perdido cada vez que se acreditou que as alunas…
d) Entretanto, a vantagem de Marta em suas premiações não garantiu visibilidade…
e) … pessoas que desafiam as regras previstas e mostram que o corpo humano…
Questão 15    (2016/COPERGÁS-PE) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, numa forma do PLURAL para integrar de modo adequado a seguinte frase:
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a) Aos guardas da fronteira não (despertar) suspeitas o que era mais evidente nos
pertences da velhinha.
b) Muitas vezes nos (escapar) a unidade dos detalhes expostos, ao atentarmos
para a singularidade de cada um.
c) Às fabulas tradicionais (caber) desenvolver narrativas cujo sentido moral reste
plenamente exemplificado.
d) Tantas vezes nos (desorientar) a evidência dos detalhes que perdemos o sentido
do conjunto.
e) A revista que (fazer) da bolsa da velhinha não esclarecia os guardas quanto à
natureza do contrabando.
Questão 16    (2016/TRF3) A respeito da concordância verbal, é correto afirmar:
a) Em “A aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores”, a concordância está correta por se tratar de expressão partitiva.
b) Em “Existe atualmente, no Brasil, cerca de 60 museus”, a concordância está
correta, uma vez que o núcleo do sujeito é “cerca”.
c) Na frase “Hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras
de arte”, o verbo “haver” deveria estar no singular, uma vez que é impessoal.
d) Em “Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais”, a
concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento
nominal.
e) Na frase “A maioria das pessoas não frequentam o museu”, o verbo encontra-se
no plural por concordar com “pessoas”, ainda que pudesse, no singular, concordar
com “maioria”.
Questão 17    (2016/TRF3) O elemento que justifica a flexão verbal da frase está
sublinhado em:
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a) Gemas preciosas como Julia têm as impressões digitais do parceiro… (4ºparágrafo)
b) … também o lado suave de Lennon se nutria da presença benfazeja de Paul. (4º
parágrafo)
c) Em contrapartida, sem o olhar crítico de Lennon, sem sua verve, os mais conhecidos padrões de McCartney teriam sofrido perdas poéticas. (3ºparágrafo)
d) A força propulsora desse mecanismo era a interação dialética de John Lennon e
Paul McCartney. (1º parágrafo)
e) … tais forças teriam criado, a seu ver, a mais nobre forma de arte… (5ºparágrafo)
Questão 18    (2016/TRT14) As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:
a) A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas contra a prática de graves atitudes machistas.
b) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia as atitudes de quem se diz reger
por determinada moral e pratica outra, inteiramente diversa.
c) É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em
suas práticas amorosas, impõem às mulheres o que as humilha e as desonra.
d) Couberam às mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas,
travar duras lutas contra o assédio sexual e outras práticas que as vitimam.
e) A maioria dos homens não costuma levar a sério o “não” que, saindo das bocas
das namoradas, ressoam como se fosse tão somente uma fingida evasiva.
Questão 19    (2016/TRT14) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
em uma forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:
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a) Nem se…… (pensar) em dar ouvidos às pessoas que não acreditam no poder da
arte de contar histórias.
b) Aos meninos do bairro…… (parecer) melhor ouvir histórias do que se entreter
com jogos eletrônicos.
c) Das histórias que ouviram nada os…… (encantar) mais do que as inflexões do
narrador.
d) É improvável que nos anos futuros…… (deixar) de haver gratas recordações dessas histórias que ouvimos.
e) Para a maioria dos alunos ainda se…… (conservar) os momentos mágicos daquela antiga sessão.
Questão 20    (2016/TRT23) O verbo que pode ser flexionado em uma forma do
plural, sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita
na frase, está em:
a) … existe pouco espaço para as velhas bibliotecas…
b) … a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia…
c) … que jamais se pensaria…
d) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.
e) … que observa como os grandes leitores das bibliotecas…
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GABARITO – BLOCO II
1. a

8. e

15. e

2. a

9. a

16. e

3. b

10. b

17. e

4. d

11. a

18. c

5. d

12. c

19. e

6. b

13. b

20. d

7. a

14. e
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GABARITO COMENTADO – BLOCO II
Questão 1    (2015/TRT3) A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem
a função de núcleo do sujeito é:
a) Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou.
b) Os parisienses revoltados arrebentaram as casas dos nobres.
c) Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna.
d) Muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado.
e) Dessa escolha da Assembleia Nacional nasceram os museus.

Letra a.
Pergunte ao verbo: quem deviam ser considerados? “Os bens dos aristocratas”,
que é o sujeito (e “bens” é o núcleo do sujeito). Agora, para entender a outra parte
da alternativa, você precisará ser mais cuidadoso(a).
O pronome “quem” está empregado como pronome indefinido/interrogativo. Imagine a seguinte pergunta: quem os tomou? Respostas possíveis seriam: ele os
tomou, fulano os tomou, um indivíduo os tomou. Os termos sublinhados exercem a função de sujeito nas orações em que ocorrem, e eles é que substituem o
pronome “quem”. Por isso, o pronome é classificado sintaticamente como sujeito.
Na letra b, “parisienses” é núcleo do sujeito, mas “nobres” é núcleo de um adjunto
adnominal; na letra c, “museus” é núcleo do sujeito, mas “invenção” é núcleo do
predicativo do sujeito; na letra d, “justo” é um predicativo do sujeito, mas “vestígios” é núcleo do objeto direto; na letra e, “escolha” é núcleo do objeto indireto,
mas “museus” é núcleo do sujeito.
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Obs.:
todas as demais funções sintáticas aqui listadas serão explicadas posteriormente, em outras unidades do nosso curso.

Questão 2    (2012/TJ-RJ) … das varandas pendiam colchas, toalhas bordadas e outros adereços.
O segmento grifado exerce na frase acima a função de
a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) adjunto adverbial.
e) adjunto adnominal.

Letra a.
Pergunte ao verbo: o que pendia das varandas? “Colchas, toalhas bordadas e
outros adereços”. É um sujeito composto posposto ao verbo.

Questão 3    (2011/TCE-PR) A oração sublinhada exerce a função de sujeito dentro
do seguinte período:
a) Montesquieu preferiu guiar-se pelos valores civis, em vez de se deixar levar pelo
finalismo religioso.
b) A um espírito sensível e religioso não convém ler um filósofo como Montesquieu
buscando apoio espiritual.
c) Um estudo sério da história das ciências jurídicas não pode prescindir dos métodos de que se vale Montesquieu em O espírito das leis.
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d) As ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com
as ciências naturais.
e) O método de Montesquieu valorizou as instituições humanas e solapou o finalismo teológico e moral.
Letra b.
Pergunte ao verbo: o que não convém? A resposta é “ler um filósofo como Montesquieu”. Trata-se de um sujeito oracional, cujo núcleo é a forma verbal “ler” (falaremos do sujeito oracional novamente na unidade sobre orações subordinadas
substantivas).
Agora, para justificar as demais alternativas, em vez de falar de funções sintáticas
que ainda não estudamos, vou te mostrar que o sujeito de cada uma das orações
é diferente do termo que está destacado.
Na letra a, quem preferiu e quem se deixou levar foi “Montesquieu”.
Na letra c, quem não pode prescindir é “Um estudo sério da história das ciências jurídicas”.
Na letra d, quem deveriam se libertar são “as ciências humanas”.
Na letra e, quem valorizou foi “o método de Montesquieu”.

Questão 4    (2007/AUDITOR-SP) O termo sublinhado constitui o sujeito da seguinte
construção:
a) Não se encontrou uma forma definitiva de organização social.
b) É nessa condição que vivem os animais.
c) Tais delitos acabam tornando-se estímulos para a banalização das transgressões.
d) Ocorre isso por conta das reiteradas situações de impunidade.
e) Deve-se reconhecer na interdição um princípio da lei mosaica.
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Letra d.
Pergunte ao verbo: o que ocorre? “Isso”, sujeito da oração.
Na letra a, o sujeito é “uma forma definitiva de organização social”; na letra b, “os
animais” (sujeito de “vivem”/ veja que “é” e “que” são elementos dispensáveis na
construção, ou seja, são expletivos); na letra c, o sujeito é “tais delitos; na letra
e, “um princípio da lei mosaica”.

Questão 5    (2017/TRE-SP) A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma-padrão da língua é:
a) Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL,
em 1999.
b) Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede
do tribunal.
c) Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e
material audiovisual.
d) Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros.
e) O acervo do CEMEL contêm, entre outros itens, títulos de eleitor que remontam
à época do Império.

Letra d.
Pergunte ao verbo: o que se destaca? A resposta é “a realização de exposições e
o lançamento de livros”, que é um sujeito composto.
“Professor, mas, por ser composto, o verbo não deveria estar no plural?”
Cuidado: quando há um sujeito composto posposto, o verbo pode ficar no plural ou
concordar com o termo mais próximo.
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Na letra a, o correto seria voltado, para concordar com “CEMEL”; na letra b, o
correto seria dá-se, para concordar com “ocorrência”; na letra c, o correto seria
fazem, para concordar com “títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual”; na letra e, o correto seria “contém”, com acento
agudo, para concordar com “acervo (contêm, com circunflexo, é terceira pessoa do
plural).

Questão 6    (2016/PGE-MT) Respeitadas as regras de concordância, o verbo que
também pode ser corretamente flexionado em uma forma do plural está em:
a) … o debate político nas redes sociais mobiliza paixões…
b) … a maioria dos usuários das redes sociais diz que…
c) Um estudo publicado por um instituto de pesquisas indica que…
d) … um em cada cinco entrevistados […] disse…
e) … as interações com quem sustenta pontos de vista divergentes…

Letra b.
Segundo esta alternativa, quem diz? “A maioria dos entrevistados”. Perceba que
há um núcleo partitivo, que permite a concordância com “maioria” (núcleo) ou “dos
entrevistados” (determinante do núcleo).

Questão 7    (2016/SEGEP-MA) A forma verbal que deverá obrigatoriamente flexionar-se no plural para estabelecer a concordância de acordo com a norma-padrão
da língua está entre parênteses em:
a) A partir da aprovação do Acordo do Clima, (parecer) ter surgido alguns questionamentos acerca das ações concretas para conter o aquecimento global.
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b) Não (haver) dúvidas de que é necessário reverter, o mais rápido possível, o processo responsável pelo aumento da temperatura do planeta acima de 2 ºC.
c) Ao longo da 21ª Conferência do Clima, realizada em Paris, (ocorrer) uma série
de debates interessantes a respeito da redução da emissão de CO2.
d) Aos 196 países (caber) pôr em prática as propostas que apresentaram durante
a COP-21 com o objetivo de lidar com o problema do efeito estufa.
e) Foi o encontro entre 196 países em Paris − 21ª Conferência do Clima − que lhes
(permitir) discutir propostas para combater o aquecimento global.
Letra a.
Pergunte ao verbo: o que parece ter surgido? “Alguns questionamentos” (sujeito
plural e que justifica o verbo no plural).
Na letra b, o correto é manter o verbo “haver” no singular, por ser um verbo impessoal; na letra c, “ocorrer” deverá concordar com “uma série de debates” (o
núcleo é “série”, singular); na letra d, “caber” deve ficar no singular para concordar com o sujeito oracional “pôr em prática” (quando o sujeito é oracional, o verbo
deve ficar no singular”; em letra e, “permitir” deve concordar com “o encontro
entre 196 países” (o núcleo é “encontro”, singular).

Questão 8    (2016/SEGEP-MA) Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está sublinhado em:
a) Até 2007 acreditávamos que a expectativa de vida das pessoas não passaria de
85 anos.
b) … mas um estudo sugere que estamos fadados a nos aposentar cada vez mais
tarde…
c) Em 1950, a chance de alguém sobreviver dos 80 aos 90 anos era de 10%…
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d) A própria qualidade de vida, medida por anos de saúde plena, deve mudar para
melhor…
e) … metade das pessoas nascidas após o ano 2000 vai viver mais de 100 anos…

Letra e.
Pergunte ao verbo: quem vai viver mais de 100 anos? “metade das pessoas”. O
núcleo “metade” é partitivo, o que permite a concordância com o próprio núcleo ou
com o termo que o determina.

Questão 9    (2016/SEGEP-MA) As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na redação da seguinte frase:
a) Os rinocerontes proliferaram ao longo de 40 milhões de anos, tempo durante o
qual ocuparam regiões da África e da Ásia, dividindo-se em mais de 100 espécies.
b) Embora as semelhanças físicas entre o rinoceronte e o hipopótamo seja ampla,
a anta e o cavalo são os parentes mais próximos do paquiderme.
c) Já se comprovou que, há mais de 50 milhões de anos, o antepassado da anta,
do cavalo e do rinoceronte habitaram a América do Norte.
d) Alguns dos antepassados do rinoceronte, com o passar do tempo, ganhou um
chifre de queratina, o mesmo componente encontrado no cabelo e na unha humana.
e) Os chifres de rinocerontes africanos costumam ser ilegalmente contrabandeados, pois muitos acreditam que tem propriedades afrodisíacas e curativas.

Letra a.
Os verbos “proliferaram” e “ocuparam” concorda com “os rinocerontes” (sujeito
plural).
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Na letra b, o correto seria sejam amplas, para concordar com “semelhanças”; na
letra c, o correto seria habitou, para concordar com “antepassado”; na letra d, o
correto seria ganharam, para concordar com “alguns”; na letra e, o correto seria
têm, com acento circunflexo, para concordar com “chifres”.

Questão 10    (2016/SEGEP-MA) Lá é possível confirmar com historiadores que o
patrimônio azulejar maranhense é em sua maior parte proveniente de Portugal,
mas também possui influência da França. 3ºparágrafo)
O elemento que justifica a flexão do verbo em destaque é:
a) historiadores.
b) o patrimônio azulejar maranhense.
c) Portugal.
d) maior parte.
e) influência.

Letra b.
Se a questão quer saber qual termo justifica a flexão de um verbo, o assunto é
concordância verbal; portanto, devemos identificar o sujeito. Pergunte ao verbo:
quem possui influência da França? A resposta: “o patrimônio azulejar maranhense”.

Questão 11    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Alterando-se o elemento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo em destaque deverá ser
flexionado em uma forma do plural em:
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a) Em outras palavras, circula de modo amplo e difuso em nosso cotidiano uma
perspectiva sobre as culturas populares… (certos pontos de vista)
b) Há um comentário frequentemente encontrado nos meios de comunicação…
(observações)
c) O problema evidentemente não está na cultura popular… (nas culturas populares)
d) Transformou-se em um grande empreendimento turístico. (projetos turísticos
de grande porte)
e) Pode ser expresso na forma de um lamento e de um incontido sentimento de
nostalgia. (em variantes do luto)
Letra a.
O que a questão quer é que você identifique qual é o sujeito do verbo em negrito.
Quem circula? “Uma perspectiva”.
Na letra b, o verbo “há” é impessoal; na letra c, “está” concorda com “problema”;
na letra d, o sujeito não está presente, uma vez que a expressão destacada está
preposicionada (e, por isso, não pode ser sujeito); na letra e, a expressão destacada também está preposicionada, e o sujeito não está presente na oração.

Questão 12    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Quanto à concordância, está
correta a frase que se encontra em:
a) Ao mencionarmos a palavra “escola”, vêm à nossa mente a imagem de professores e estudantes.
b) Entre nós perdura um modelo mais tradicional de como deveriam ser a família.
c) Atualmente, há inúmeras formas de relacionamento, que podem variar de pessoa a pessoa.
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d) Ao discutirmos família, estão se refletindo ainda sobre as relações entre homens
e mulheres.
e) São ainda com parâmetros tradicionais que se avaliam todo tipo de famílias.

Letra c.
O verbo “há” é impessoal; portanto, deve ficar no singular.
Na letra a, o correto seria vem, sem acento, para concordar com “imagem”; na letra b, o correto seria deveria, para concordar com “família”; na letra d, o correto
seria “está”, pois nem há sujeito plural na oração que justifique o verbo no plural;
na letra e, o correto seria é e avalia, para concordar com “tipo”.

Questão 13    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) As normas de concordância encontram-se plenamente respeitadas na frase:
a) No início do século 20, não passavam dos 40 anos a expectativa de vida ao nascer nos países da Europa mais desenvolvida.
b) O processo de envelhecimento populacional que se observa atualmente não é
uma característica única do Brasil, sendo compartilhado, de modo mais ou menos
acentuado, por diversos países.
c) Cada uma das fases da vida oferecem virtudes, e nosso desafio, ao envelhecermos, é encontrá-la.
d) A partir da Segunda Guerra Mundial, tornou-se possível prevenir e tratar diversas enfermidades que, anteriormente, costumava ser fatal, como tuberculose e
sarampo.
e) Até a década de 1950, ainda havia uma população bastante jovem no Brasil, e
apenas começava a diminuir as taxas de mortalidade.

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

96 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Letra b.
Os verbos “observa” e “é” estão no singular para concordar com “processo”.
Na letra a, o correto seria passava, para concordar com “expectativa”; na letra
c, o correto seria oferece, para concordar com “cada”; na letra d, o correto seria
costumavam ser fatais, para concordar com “enfermidades”; na letra e, o correto seria começavam, para concordar com “taxas”.

Questão 14    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) A flexão do verbo em negrito,
nos segmentos a seguir, deve-se ao elemento sublinhado em:
a) O comportamento esperado na escola é bastante marcado por expectativas.
b) … quantas grandes jogadoras de futebol podemos ter perdido…
c) … o mundo pode ter perdido cada vez que se acreditou que as alunas…
d) Entretanto, a vantagem de Marta em suas premiações não garantiu visibilidade…
e) … pessoas que desafiam as regras previstas e mostram que o corpo humano…

Letra e.
O verbo “mostram” está no plural para concordar com “pessoas” (bem como o verbo “desafiam”).
Na letra a, “é” concorda com “comportamento”; na letra b, “podemos” possui sujeito elíptico (nós); na letra c, o sujeito é indeterminado (será mais inteligível quando
estudarmos a partícula SE); na letra d, “garantiu” concorda com “vantagem”.
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Questão 15    (2016/COPERGÁS-PE) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, numa forma do PLURAL para integrar de modo adequado a seguinte frase:
a) Aos guardas da fronteira não (despertar) suspeitas o que era mais evidente nos
pertences da velhinha.
b) Muitas vezes nos (escapar) a unidade dos detalhes expostos, ao atentarmos
para a singularidade de cada um.
c) Às fabulas tradicionais (caber) desenvolver narrativas cujo sentido moral reste
plenamente exemplificado.
d) Tantas vezes nos (desorientar) a evidência dos detalhes que perdemos o sentido
do conjunto.
e) A revista que (fazer) da bolsa da velhinha não esclarecia os guardas quanto à
natureza do contrabando.

Letra e.
A forma verbal “fazer” deve concordar com “os guardas”.
Na letra a, o sujeito é o “o” (faça o seguinte: troque “o” por “aquilo”. O que não
desperta suspeitas? “Aquilo”); na letra c, “cabe” concorda com “desenvolver”
(sujeito oracional e, por isso, o verbo deve ficar no singular); na letra d, “desorientar” deve concordar com “evidência”.

Questão 16    (2016/TRF3) A respeito da concordância verbal, é correto afirmar:
a) Em “A aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores”, a concordância está correta por se tratar de expressão partitiva.
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b) Em “Existe atualmente, no Brasil, cerca de 60 museus”, a concordância está
correta, uma vez que o núcleo do sujeito é “cerca”.
c) Na frase “Hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras
de arte”, o verbo “haver” deveria estar no singular, uma vez que é impessoal.
d) Em “Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais”, a
concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento
nominal.
e) Na frase “A maioria das pessoas não frequentam o museu”, o verbo encontra-se
no plural por concordar com “pessoas”, ainda que pudesse, no singular, concordar
com “maioria”.

Letra e.
É um caso de sujeito com núcleo partitivo. Como já sabemos, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o determinante do núcleo.
Na letra a, não há expressão partitiva; na letra b, o correto seria “existem”, para
concordar com “museus”; na letra c, o verbo “hão” é auxiliar de uma locução verbal, e deve concordar com “condições”; na letra d, a concordância está correta,
mas o sujeito é indeterminado (você entenderá isso melhor quando chegar no estudo da partícula SE).

Questão 17    (2016/TRF3) O elemento que justifica a flexão verbal da frase está
sublinhado em:
a) Gemas preciosas como Julia têm as impressões digitais do parceiro… (4ºparágrafo)
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b) … também o lado suave de Lennon se nutria da presença benfazeja de Paul. (4º
parágrafo)
c) Em contrapartida, sem o olhar crítico de Lennon, sem sua verve, os mais conhecidos padrões de McCartney teriam sofrido perdas poéticas. (3ºparágrafo)
d) A força propulsora desse mecanismo era a interação dialética de John Lennon e
Paul McCartney. (1º parágrafo)
e) … tais forças teriam criado, a seu ver, a mais nobre forma de arte… (5ºparágrafo)

Letra e.
Em outras palavras, o examinador quer que você identifique qual dos termos sublinhados é sujeito na oração em que está inserido.
Na letra e, “tais forças” é sujeito de “teriam criado”.
Na letra a, o sujeito de “tem” é “gemas preciosas”; na letra b, o sujeito é “nutria”
é “o lado suave de Lennon”; na letra c, o sujeito de “teriam sofrido” é “os mais
conhecidos padrões de McCartney”; na letra d, o sujeito de “era” é “a força propulsora desse mecanismo”.

Questão 18    (2016/TRT14) As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:
a) A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas contra a prática de graves atitudes machistas.
b) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia as atitudes de quem se diz reger
por determinada moral e pratica outra, inteiramente diversa.
c) É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em
suas práticas amorosas, impõem às mulheres o que as humilha e as desonra.
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d) Couberam às mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas,
travar duras lutas contra o assédio sexual e outras práticas que as vitimam.
e) A maioria dos homens não costuma levar a sério o “não” que, saindo das bocas
das namoradas, ressoam como se fosse tão somente uma fingida evasiva.

Letra c.
Os verbos “é” e “ocorra” possuem sujeitos oracionais (“que aos homens ocorra” e
“estar no exercício de um direito”, respectivamente; logo, devem ficar no singular);
“impõem” possui sujeito elíptico, que se refere a “homens”.
Na letra a, o correto seria poderão, para concordar com “as lutas”; na letra b, o correto seria acabam, para concordar com “atitudes”; na letra d, o correto seria coube,
para concordar com o sujeito oracional “travar duras lutas contra o assédio sexual e
outras práticas”; na letra e, o correto seria ressoa, para concordar com “o não”.

Questão 19    (2016/TRT14) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
em uma forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:
a) Nem se…… (pensar) em dar ouvidos às pessoas que não acreditam no poder da
arte de contar histórias.
b) Aos meninos do bairro…… (parecer) melhor ouvir histórias do que se entreter
com jogos eletrônicos.
c) Das histórias que ouviram nada os…… (encantar) mais do que as inflexões do
narrador.
d) É improvável que nos anos futuros…… (deixar) de haver gratas recordações dessas histórias que ouvimos.
e) Para a maioria dos alunos ainda se…… (conservar) os momentos mágicos daquela antiga sessão.
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Letra e.
Na verdade, na letra e, o verbo pode se flexionar no plural, pois há um sujeito
dotado de núcleo partitivo. Mas essa é a opção a ser marcada, uma vez que, nas
outras opções, o verbo só pode ficar no singular.
Na letra a, há um sujeito indeterminado pela partícula “se” e, por isso, o verbo
deve ficar no singular (você entenderá isso melhor no estudo da partícula SE); na
letra b, “parecer” possui um sujeito oracional, que é “ouvir histórias”; na letra c,
“encantar” deve ficar no singular para concordar com “nada”; na letra d, a locução
verbal “deixar de haver” é impessoal, portanto deve ficar no singular.

Questão 20    (2016/TRT23) O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,
sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase,
está em:
a) … existe pouco espaço para as velhas bibliotecas…
b) … a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia…
c) … que jamais se pensaria…
d) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.
e) … que observa como os grandes leitores das bibliotecas…
Letra d.
A ocorrência de sujeito com núcleo partitivo permite o emprego de “tem” ou têm.
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3. Bloco III – Sintaxe (parte II)
No bloco anterior, iniciamos nossos estudos de sintaxe por uma parte necessária
a qualquer prova: o sujeito. Ele é importante por dois motivos. Primeiramente, por
estar presente em todas provas. Além disso, segundo teorias linguísticas, só após
compreender o sujeito, um indivíduo está apto a entender outras estruturas sintáticas. Em outras palavras, o sujeito é pré-requisito para o resto. Partindo do pressuposto de que você, atentamente, estudou o bloco anterior, podemos ir adiante!
O foco, agora, está em complementos verbais e adjuntos adverbiais. Essas estruturas pertencem ao predicado e geram alguma confusão nos estudos dos
alunos. Antes de irmos direto ao assunto, coloque uma informação em sua cabeça:
adjunto adverbial NÃO É um complemento verbal. Isso será fundamental para
que você não se confunda! Parece muito pouco, mas repita isso para si até que
você se convença (nem que seja na marra… kkk)!
Vale sempre, claro, relembrar um esquema que estava no bloco anterior:

É com base nele que iniciaremos nossos estudos!
Segundo a tradição gramatical, os complementos verbais por excelência são o
objeto direto e o objeto indireto. A diferença elementar entre eles: aquele não
possui preposição, ao passo que este é sempre preposicionado. A ideia desses com-
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plementos é receber a noção transmitida pelo verbo. Melhor: a noção verbal vem
do sujeito e recai sobre o complemento. Vejamos alguns exemplos:
(1) O gerente contratou aqueles novos funcionários.
(2) As crianças gostam de atitudes amorosas.
Em 1, note: a noção de contratar parte de “o gerente” (sujeito). Alguém recebe
essa noção – “aqueles novos funcionários” (objeto direto). Já em 2, a noção de gostar parte de “as crianças” (sujeito). Essa noção recai sobre aquilo de que gostam as
crianças – “de atitudes amorosas” (objeto indireto). Por outro ângulo, quem contrata, contrata algo ou alguém; quem gosta, gosta de algo ou de alguém.
Mais um exemplo:
(3) O deputado doou todos os recursos arrecadados a instituições de caridade.
Em 3, a noção de doar parte de “o deputado” (sujeito). Essa noção recai sobre
“todos os recursos arrecadados” (objeto direto) e sobre “a instituições de caridade” (objeto indireto). Nem os recursos nem as instituições geram a noção de doar.
Aliás, os recursos são doados, e as instituições recebem o que foi doado. Por
outro ângulo, quem doa, doa algo a alguém.

Não viaje! O “a” antes de “instituições” é apenas preposição! O artigo não foi empregado na sentença acima apresentada! E lembre-se: preposições não concordam
com substantivos.

A complementação verbal nos traz uma nova percepção: a transitividade verbal.
O verbo rege o complemento, e o complemento é regido pelo verbo. E essa relação
define a transitividade. Veja o esquema a seguir:
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Coloque uma informação na sua cabeça concurseira: quem define a transitividade verbal é a presença do objeto! Um verbo não nasce transitivo. Na
verdade, ele se torna transitivo, a partir da presença do objeto. Venha comigo aos
exemplos a seguir, derivados do 3:
(4) O deputado doou todos os recursos arrecadados.
(5) O deputado doou a instituições de caridade.
A oração 4 apresenta apenas o que foi doado. Logo, o verbo é apenas transitivo direto. Já em 5, está presente apenas a quem foi doado. Logo, o verbo é
apenas transitivo indireto. Isso ratifica o que disse anteriormente: o verbo se torna
transitivo pela presença do complemento.

É loucura querer decorar todas as transitividades verbais, ainda mais agora que
você percebeu que um mesmo verbo pode ter transitividade variável, a depender
do complemento. Quem estuda para concursos deve ENTENDER a transitividade
verbal e DECORAR apenas os verbos de regência especial (que são comumente
cobrados em prova). Mais a diante, você saberá que verbos são esses!
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(CESPE)
Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens que me enviaram
pela Internet e observei como elas mudaram a minha vida.
Primeiro, deixei de ir a bares e boates por medo de me envolver com alguém
ligado a alguma quadrilha de ladrões de órgãos, com terror de que me roubem as
córneas, arranquem-me os dois rins, ou até mesmo esperma, deixando-me estirado dentro de uma banheira cheia de gelo com uma mensagem: “Chame a emergência ou morrerá”. Em seguida, deixei também de ir ao cinema, com medo de
sentar-me em uma poltrona com seringa infectada com o vírus da AIDS.
Depois, parei de atender o telefone para evitar que me pedissem para digitar
*9 e minha linha ser clonada e eu ter de pagar uma conta astronômica. Acabei
dando o meu celular porque iriam me presentear com um modelo mais novo, de outra marca, o que nunca aconteceu. Então, tive de comprar outro, mas o abandonei
em um canto com medo de que as micro-ondas me dessem câncer no cérebro.
Deixei de ter relações sexuais por medo de comprar preservativos furados
que me contagiem com alguma doença venérea. Aproveitei e abandonei o hábito
de tomar qualquer coisa em lata para não morrer devido aos resíduos infectados
pela urina de rato.
Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem a minha mulher e a
obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito ou coloquem alguém morto
no porta-malas do automóvel dela.
Eu participei arduamente em uma campanha contra a tortura de alguns ursos
asiáticos que tinham a bílis extraída, e contra o desmatamento da floresta amazônica.
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Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar todos os antivírus existentes para evitar que a maldita rã da Budweiser invadisse o meu micro ou
que os Teletubies se apoderassem do meu protetor de tela.
Quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu advogado para doar os
meus bens para a instituição beneficente que recebe um centavo de dólar por pessoa que anota seu nome na corrente pela luta da independência das mulheres no
Paquistão, mas não pude entregar porque tive medo de passar a língua sobre a cola
na borda do envelope e contaminar-me com as baratas ali incubadas, segundo me
haviam me informado por e-mail.
E acabei acreditando, como se não bastasse, que tudo de ruim e de injusto
que me aconteceu é porque quebrei todas as correntes ridículas que me enviaram
e acabei sendo amaldiçoado. Resultado: estou em tratamento psiquiátrico.
Questão 1    (CESPE) Exercem a função de complemento direto das formas verbais
a elas relacionadas as seguintes expressões: “um levantamento” (R.1), “alguém
morto” (R.30), “todos os antivírus existentes” (R.36) e “a língua” (R.44).

Certo.
A questão quer avaliar o seu conhecimento sobre complementos verbais (todos
sublinhados no texto de antes).
No primeiro caso, a noção de fazer recai sobre algo feito – “um levantamento”
(quem faz, faz algo).
Já no segundo, há a noção de colocar e o que foi colocado – “alguém morto” (quem
coloca, coloca algo).
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No terceiro, há a noção de comprar e o que foi comprado – “todos os antivírus existentes” (quem compra, compra algo).
Por fim, há a noção de passar e o que é passado – “a língua” (quem passa, passa
algo). Constatamos, assim, que todas as estruturas destacadas desempenham a
função de complemento direto dos verbos a que se ligam, motivo pelo qual a questão está certa.

Questão 2    (CESPE) Nos trechos “Chame a emergência” (R. 9), “pagar uma conta astronômica” (R. 14), “dessem câncer” (R. 18) e “comprar preservativos” (R.
23–24), as formas verbais não são intransitivas.

Certo.
Esta questão quer avaliar a transitividade dos verbos (trechos em negrito do texto).
No primeiro caso, há a noção de chamar e o que é chamado; no segundo, a noção
de pagar e o que é pago; no terceiro, a noção de dar e o que é dado; no quarto, a
noção de comprar e o que é comprado.
Todos os verbos são VTD, pois estão acompanhados de seus respectivos complementos diretos. Então o item está certo, pois o examinador afirma que as formas
verbais não são intransitivas.

Questão 3    (IBFC) Considerando o verso “não via o trem”, avalie as afirmações que
seguem.
I – O verbo é intransitivo.
II – Na oração, “o trem” exerce a função de objeto direto.
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Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II*
d) nenhuma

Letra b.
Primeiramente, vamos analisar a oração: há a noção de ver e o que é visto – “o
trem”. Logo, o verbo é VTD e “o trem” é OD. Se o verbo “transitou”, não podemos
tomá-lo como intransitivo, o que torna a primeira afirmativa errada. Pelo que já
expus, a segunda afirmativa está certa. Então, o gabarito é a letra b.

3.1. O Predicativo e o Verbo de Ligação
Querido(a), depois de falarmos sobre os complementos verbais, vamos a outra
possibilidade sintática:
O presidente estava desolado.
Primeiramente, quero que você dê atenção ao verbo “estava”. Você se lembra
do que aprendeu sobre verbos ainda no primário? Não? Então venha comigo aqui:

ADENDO: o QUE É UM VERBO?
Você, quando pequeno, aprendeu o seguinte: verbo é uma palavra que serve para
indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Essa é, realmente, uma noção
extremamente primária, mas que vai nos ser de grande valia. Vamos separar os
verbos nessas três categorias, da última para a primeira (por motivos didáticos):
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Classificação
Principais verbos
O que eles podem ser sintaticamente

Fenômenos da natureza
Chover, nevar, amanhecer, trovejar, anoitecer, ventar, raiar.
VI – Estado
Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar.
VL – ou VI

Ação
O resto
VTD, VTI, VTDI, VI

“Por que isso, professor?”
A ideia é fazer com que você exclua possibilidades! No exemplo 6, ao ver um verbo
de estado, você já deve pensar “sintaticamente, ele não pode ser VTD, VTI, VTDI
ou VI”, sacou?
Obs.1: nem todo verbo de estado é verbo de ligação. Falaremos mais sobre isso
adiante.

Obs.2: tenha bom senso! Compare o par de orações a seguir:
Ele anda preocupado.
Ele anda rapidamente.
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Você, é claro, sabe que os dois verbos acima são diferentes! O primeiro, indica
estado de preocupação. O segundo diz respeito ao ato de caminhar. O mesmo vale
para “virar”. Veja:
Ele virou professor.
Ele virou a página.
No primeiro caso, o verbo indica o que ele se tornou. No segundo, o ato de passar
uma página.

Obs.3: antes, estão listados os principais, e não todos. Além disso, quando escrevo “o resto” para os de ação é porque esse grupo se divide em ação, existência,
processo, volição, necessidade etc. Por isso chamei de “resto”. A ideia é que você,
a partir de agora, pense assim: se não é fenômeno da natureza, se não é estado,
então é ação”. Pegou o espírito?
Voltemos, então, ao exemplo 6. O sujeito do verbo “estava” é “o presidente”.
Observe que “desolado” é uma característica atribuída ao presidente. O verbo predicar possui, em sua origem latina, o sentido de atribuir algo a alguém, elogiar,
louvar. Assim sendo, podemos afirmar que “desolado” é um atributo dado ao presidente. Em outras palavras, “desolado” predica o presidente. Por isso, “desolado”
é o predicativo do sujeito. O verbo “estava” possui a mera finalidade de conectar
o sujeito ao seu atributo. Por esse motivo, nós o chamamos de verbo de ligação.
Obs.:

em língua portuguesa, somente verbos de estado podem ser verbos de ligação!
O predicativo não é realmente um complemento verbal, uma vez que ele não se
liga ao verbo. Mas, por razões didáticas, costumamos o chamar de complemento,
apenas pela sua posição posposta ao verbo na ordem direta da oração. Além disso,
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não existe predicativo do sujeito apenas com verbos de ligação (veremos isso mais
adiante, em “configurações oracionais”). Agora, uma afirmação eu te garanto: só
existe verbo de ligação com predicativo do sujeito.

3.2 O Verbo Intransitivo
Grosso modo, para melhor iniciar nossa conversa, podemos afirmar que o verbo
intransitivo é aquele que não transita ou liga. São os verbos que indicam fenômenos da natureza, os de ação que não possuem complementos verbais ou os de estado que não ligam sujeitos a predicativos. A melhor forma de entender um verbo
intransitivo é comparando sentenças e excluindo possibilidades. Vejamos a seguir:
(7) Ele bebe leite.
(8) Ele bebe muito.
(9) Ele bebe aos domingos.

Nas três opções o verbo e o sujeito são os mesmos (verbo de ação). Em 7, a
ação de beber recai sobre algo bebido, ou melhor: quem bebe, bebe algo (“leite”). Assim, podemos afirmar que o verbo é VTD e “leite” é OD. O mesmo não
acontece em 8 e 9. A ação de beber não recai sobre algo bebido. Logo, os verbos
desses dois exemplos são intransitivos. Toda transitividade verbal depende de complemento explícito.
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“Então, professor Elias, qual é a classificação sintática de ‘muito’ e de ‘aos domingos’?”
Ambos se referem ao verbo. O primeiro indica a intensidade com que se bebe; o
segundo, quando se bebe. Morfologicamente, “muito” é advérbio; “aos domingos”,
uma locução adverbial. Ambos, sintaticamente, são adjuntos adverbiais.
Vamos ver outra comparação:
(10) O deputado estava eufórico.
(11) O deputado estava em Campinas.
Nas duas orações, o verbo e o sujeito são os mesmos (verbo de estado). Em 10,
“eufórico” é uma característica do sujeito; portanto, predicativo do sujeito (e o verbo é de ligação). O mesmo não ocorre em 11. “Em Campinas” não é característica
do sujeito, mas uma informação acerca do verbo (onde estava). Morfologicamente,
“em Campinas” é uma locução adverbial; sintaticamente, um adjunto adverbial. O verbo “estava”, em 11, é intransitivo.
Alguns comentários são válidos:
• verbo intransitivo não é, nunca foi e nunca será o verbo de sentido completo.
Alguns podem ter sentido independentemente de qualquer outra estrutura
sintática (como ocorre com os verbos que indicam fenômenos da natureza).
• um adjunto adverbial não é, nunca foi e nunca será um complemento verbal.
• nem sempre haverá um adjunto adverbial com verbos intransitivos. Vejamos
os exemplos a seguir:
(12) Jesus nasceu!
(13) Jesus nasceu em Belém!
Em ambas, o verbo empregado é intransitivo. A diferença é apenas que, em 13,
há onde o ato de nascer ocorreu. Ou seja, “em Belém” é um adjunto adverbial.
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Dessa forma, podemos ter uma ilustração de esquemas oracionais:

“Mas, professor, então o que é um adjunto adverbial?”
Falaremos acerca disso na próxima seção!

3.3. Os Adjuntos Adverbiais
No primeiro bloco (morfologia), falamos sobre o que era um advérbio e uma
locução adverbial. Esse conhecimento é fundamental agora, pois ambos são classificados sintaticamente como adjuntos adverbiais. Se você entendeu como fazer
a classificação morfológica, também saberá fazer a sintática! Até a classificação
dos adjuntos adverbiais segue critério semântico usado com advérbios e locuções
adverbiais. Vejamos o quadro a seguir:
Sujeito

verbo intransitivo

adjunto adverbial

Classificação do a. adv.

Ele

bebe

muito.

intensidade

aos domingos.
socialmente.
no bar.
com o copo.
com os amigos.
apesar da doença.
para esquecer os problemas.*
porque a mulher o deixou.*

tempo
modo
lugar
instrumento
companhia
concessão
finalidade
causa
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*Os dois últimos casos possuem verbos. São conhecidos como adjuntos adverbiais oracionais, ou orações subordinadas adverbiais, conforme veremos
em período composto.
Cabe ressaltar que o adjunto adverbial não aparece apenas em estruturas dotadas de verbos intransitivos. Vejamos a seguir:
(14) Ele bebe leite aos domingos.
(15) O deputado estava eufórico em Campinas.

ADENDO
Alguns verbos da língua portuguesa causam tremenda confusão em análises sintáticas. São verbos locativos (relacionados a lugares), como chegar,
ir voltar, partir, morar, residir etc. Eles parecem verbos transitivos indiretos, mas, na verdade, são intransitivos. Vejamos a seguir:
• Ele mora em Brasília.
• Ele vai ao Rio de Janeiro.
• Ele voltou de Paris.
Para a NGB, os verbos acima são intransitivos. As expressões destacadas são adjuntos adverbiais de lugar. Jamais se confunda com isso! Isso já foi cobrado em provas!

Questão 4    (FUNCAB) Na oração “E para mim, que moro em Manhattan, aquela
ilha apertada […] deve ser como pousar NA LUA”, a função sintática do termo destacado é:
a) complemento nominal.
b) objeto indireto.
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c) objeto direto.
d) aposto.
e) adjunto adverbial.

Letra e.
A ALTERNATIVA CONSIDERADA CORRETA FOI A LETRA E, UMA VEZ QUE
O VERBO POUSAR É LOCATIVO! CUIDADO!

3.4. Configurações Oracionais
Amigo(a), por fim, seria legal simularmos algumas possibilidades de configurações oracionais. Isso o(a) ajudará a entender, com maior clareza, o funcionamento
da sintaxe da oração. Isso não é muito abordado em provas, mas é um grande
reforço, caso você ainda esteja com muitas dúvidas acerca do assunto. Dica: olhe
menos para as nomenclaturas (predicado verbal, nominal ou verbo-nominal) e dê
mais atenção às estruturas.
ADENDO: O PREDICADO
Conforme já discutimos, o predicado é o que sobra do sujeito. O predicado, assim
como o sujeito, possui núcleo. O núcleo do predicado pode ser um verbo (VTD, VTI,
VTDI ou VI) ou um predicativo (do sujeito ou do objeto). Note que o VL não é considerado núcleo.
Configuração 1 – Predicados Verbais
Os predicados verbais são aqueles cujo núcleo é o próprio verbo. Para que um
verbo seja núcleo, é necessário que ele seja VTD, VTI, VTDI ou VI, conforme observaremos a seguir:
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3.5. Predicado Verbal

3.6. Configuração 2 – Predicados Nominais
Em predicados nominais, o núcleo é o predicativo do sujeito. Nesse caso, a frase
deve ter um verbo de ligação.
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Adendo
Segundo nossos estudos, o verbo de estado pode ser de ligação ou intransitivo. Na
oração

O verbo “permaneceram” não pode ser de ligação, uma vez que não há predicativo do sujeito. O referido verbo é classificado como intransitivo. Por esse motivo, o
predicado dessa oração é verbal.

3.7. Configuração 3 – Predicados Verbo-Nominais
Os predicados verbo-nominais são dotados de dois núcleos: um verbal (todos
os verbos, exceto VL) e um nominal (predicativo do sujeito ou do objeto). Vejamos
a seguir:
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�Obs.1: “revoltados” (24) e “tristes” (25) não podem ser advérbios, pois estão em
concordância com “servidores” e “filhos”, respectivamente. Lembre-se: o
ADVÉRBIO É INVARIÁVEL.
�Obs.2: mais a diante, falaremos, com muito carinho, sobre o predicativo do objeto,
para que você não o confunda com um adjunto adnominal. Por enquanto,
guarde a seguinte informação: o predicativo do objeto é uma característica
que o sujeito atribui ao objeto. No exemplo 26, “culpado” foi atribuído pelo
“juiz” ao “réu”.

O que Cai, Elias?
Esse é mais um assunto que você JAMAIS pode deixar de lado nos seus estudos para concursos públicos (a FCC ama pedir que você compare transitividades e
complementos verbais). Saber reconhecer os complementos verbais e os adjuntos
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adverbiais é um conhecimento que, além de muito explorado em prova, é pré-requisito para outros assuntos (pontuação, período composto, vozes verbais, pronomes oblíquos e crase). Ainda falando sobre os complementos verbais, as bancas
gostam muito de elaborar questões sobre os verbos de regência especial, aqueles
que confundem as pessoas. Por isso, o meu conselho: memorize-os. Como eu sou
muito legal, no fim deste PDF, há uma lista de verbos importantes!
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QUESTÕES DE CONCURSO – BLOCO III
Questão 1    (2015/DPE-RR) Suspensa a sessão, começaram as homenagens…
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em:
a) As comunicações se arrastavam a passo de cágado.
b) O brigue chegou a Marselha com um morto a bordo.
c) Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia…
d) Terá sido devorado pelos tubarões.
e) … dois meses depois chegou o desmentido…
Questão 2    (2015/TCE-SP) Proliferaram, na última década, programas voltados
para a terceira idade, (3º parágrafo)
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em:
a) É, portanto, ilusório pensar que essas mudanças… (último parágrafo)
b) … quando foi criada na França a primeira universidade voltada… (2º parágrafo)
c) A gerontologia (…) é a ciência que estuda a velhice. (1º parágrafo)
d) … ofereceria aos mais velhos a oportunidade de dispor de saúde… (2º parágrafo)
e) As perdas próprias do envelhecimento passam, então, a ser vistas como.. (4º
parágrafo)
Questão 3    (2015/TRE-AP) Três vezes voltou Saint-Hilaire ao interior do Brasil…
O elemento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o
segmento grifado em:
a) “Os livros de Auguste Saint-Hilaire (…) leem-se aos quinze anos como…”
b) Nenhum estrangeiro deixou entre nós lembrança mais simpática.
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c) Pelo desconforto dos nossos dias, apesar das estradas de ferro e do automóvel,
podemos avaliar as dificuldades e fadigas…
d) A fama de Auguste Saint-Hilaire não teve a projeção da de seu irmão Geoffroy,
o continuador de Lamarck…
e) “… exposta com tanta clareza e simplicidade que a profundeza do julgamento
parece apenas bom senso”.
Questão 4    (2015/TRE-AP) … antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral de São Pedro.
O elemento que possui a mesma função sintática do sublinhado acima se encontra
também sublinhado em:
a) Recém-chegado a Roma em 1505…
b) … havia uma forte insegurança.
c) O corpo humano foi o campo de batalha artística de Michelangelo.
d) Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni…
e) Mas Júlio II mudou de ideia…
Questão 5    (2015/MPE-PB)
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.
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O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Pelo Tejo vai-se para o Mundo
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada.
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

(Alberto Caeiro)
E o Tejo entra no mar em Portugal
O elemento que exerce a mesma função sintática que o sublinhado acima encontra-se em

a) a fortuna. (4a estrofe)
b) A memória das naus. (2a estrofe)

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

123 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

c) grandes navios. (2a estrofe)
d) menos gente. (3a estrofe)
e) a América. (4a estrofe)
Questão 6    (2014/SEFAZ-PE) Aqui é que começa a genialidade de Chaplin.
O elemento que desempenha a mesma função sintática desempenhada pelo segmento grifado na frase acima está grifado em:
a) Chaplin certa vez lembrou-se de arremedar a marcha desgovernada de um tabético.
b) Chaplin eliminou imediatamente a variante.
c) … uma criação em que o artista procedeu por uma sucessão de tentativas erradas.
d) … o tipo de Carlito é uma dessas criações que, salvo idiossincrasias muito raras,
interessam e agradam a toda a gente.
e) Carlito é popular no sentido mais alto da palavra.
Questão 7    (2014/TRT 19) Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos…
O segmento cujo verbo possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima é:
a) … sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros…
b) … em que os problemas insolúveis arrefeciam.
c) … a loucura era um processo progressivo de degenerescência…
d) … e inventou outro caminho…
e) … o doente se tornou sujeito criador, personalidade livre…
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Questão 8    (2013/TRT 9) … redes sociais que moldaram o pensamento…
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
a) … que nada mais são do que as velhas redes sociais…
b) Nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face…
c) Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas…
d) … na última década surgiu a comunicação digital…
e) … as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças…
Questão 9    (2013/DPE-SP) Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas
selvagens […], sabiam os paulistas como…
O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o
elemento grifado em:
a) Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores para a volta.
b) Às estreitas veredas e atalhos […], nada acrescentariam aqueles de considerável…
c) Só a um olhar muito exercitado seria perceptível o sinal.
d) Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia significar uma pista.
e) Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila de São Paulo como
centro…
Questão 10    (2013/DPE-SP) … a pintura se torna também o registro da mudança
cromática da paisagem com o passar das horas.
O elemento em destaque acima possui a mesma função sintática que o grifado em:
a) Nenhum artista quer fazer o que já fizeram…
b) Nada me alegra mais do que deparar com uma obra de arte…
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c) … o surgimento do novo é inerente à própria criação artística.
d) … que facilitaram a ida das pessoas ao campo…
e) … houve momentos em que a necessidade do novo levou a um salto qualitativo.
Questão 11    (2016/METRÔ-SP) Os dois verbos grifados que foram empregados no
texto com o mesmo tipo de complemento encontram-se em:
a) Não imponho a outrem nem meu modo de vida nem meus princípios… /… os
Feuillants e os capuchinhos que o são…
b) … ainda que não o acompanhem minhas ações… /… mesmo quando as pernas
fraquejam.
c) Não cometo esse erro tão comum de julgar os outros por mim. / Minha fraqueza
não altera absolutamente o apreço…
d) Não cometo esse erro tão comum de julgar os outros por mim. /… mesmo quando as pernas fraquejam.
e) Não imponho a outrem nem meu modo de vida nem meus princípios… /… contrariamente ao que ocorre em geral…
Questão 12    (2016/METRÔ-SP) … uma boa parte da inteligência de guerra dos aliados vinha desses dois cérebros privilegiados.
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em:
a) … laptops e tablets que hoje povoam, até, o imaginário infantil.
b) Suas ideias resultaram no importante conceito de “Máquina de Turing”…
c) Os bombardeios aéreos causaram muitas mortes…
d) Faleceu aos 85 anos…
e) Shannon e Turing, então, com seu conhecimento sofisticado da matemática da
informação deduziram as regras alemãs de codificação…
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Questão 13    (2016/TRF3) … tanto o metódico Paul McCartney como o irrequieto
John Lennon expressavam à perfeição a dualidade… (6º parágrafo)
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento que o da frase
acima está empregado em:
a) Os Beatles eram um mecanismo de criação.
b) Fizeram coisas boas.
c) … a mais nobre forma de arte que jamais existiu.
d) … criavam obcecados com a presença (ou ausência) …
e) … que a dialética de Lennon e McCartney brilhou pela última vez.
Questão 14    (2016/TRT23) E a própria espera do barulho (…) despedaça o narrador.
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima
está em:
a) Por isso, a cidade é o lugar da educação…
b) … nas quais a opressão viceja.
c) … anseia desesperadamente pelo silêncio.
d) … há uma evidente arbitrariedade…
e) … fracassam todas as soluções possíveis.
Questão 15    (2015/DPE-RR) Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães
debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras.
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em:
a) É mentira!
b) A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II.
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c) … que estava vivo, bem vivo.
d) E morreu num naufrágio…
e) Entre exclamações, citou Horácio…
Questão 16    (2015/TRT 9) Há um humor sombrio em todas as páginas…
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima
está empregado em:
a) Lá viveu, também, Thomas Bernhard… (2º parágrafo)
b) … porque dilapidou (…) um número mil vezes maior de gênios… (3º parágrafo)
c) … foi encontrado morto um homem… (3º parágrafo)
d) … a neve e o verde competem (…) para atrair turistas… (1º parágrafo)
e) A Áustria entrou para a história da inteligência… (1º parágrafo)
Questão 17    (2015/TRE-AP) Essa obra formidável do sábio francês representa seis
anos de viagens pelo nosso interior…
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está em:
a) … o seu nome não figura, como o do outro, em todas as enciclopédias.
b) Roquete Pinto narra o encantado interesse com que na fazenda…
c) … tão pitorescos são os aspectos e a linguagem que neles…
d) Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo.
e) Em dezembro de 1816 Saint-Hilaire partiu para Minas…
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Questão 18    (2015/PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA) Considere o trecho a seguir −
adaptado de Gramática de usos do português, de Maria Helena de Moura Neves
(São Paulo: editora UNESP, 2000, p. 628 e 633), e o que se tem em I, II e III.
A preposição com funciona no sistema de transitividade, isto é, introduz complemento; pode introduzir, por exemplo, complemento de verbo ou de adjetivo.
I – Depois das devidas explicações, o cliente concordou com os advogados / a
preposição com introduz complemento de verbo.
II – Identificou-se desde o primeiro momento com os ideais do grupo / a preposição com introduz complemento de adjetivo.
III – Triste com a situação, procurou os amigos para esclarecer os fatos. / a preposição com introduz complemento de adjetivo.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I, II e III.
c) I e II, apenas.
d) II, apenas.
e) I e III, apenas.
Questão 19    (FCC/TRT15) No contexto dado, possui a mesma regência do verbo
presente no segmento A escravidão que ele denunciava com dureza, o que se encontra sublinhado em:
a) Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos… (8º parágrafo)
b) … número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões… (5º parágrafo)
c) … antes de portugueses ou espanhóis comprarem negros na África rumo ao
Novo Mundo. (7º parágrafo)
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d) … o Global Slavery Index é um belo retrato da nossa miséria… (4º parágrafo)
e) Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão… (1º parágrafo)
Questão 20    (2015/TRE-RR) O jogador busca o sucesso pessoal…
A mesma relação sintática entre verbo e complemento, sublinhados acima, está
em:
a) É indiscutível que no mundo contemporâneo…
b) … o futebol tem implicações e significações psicológicas coletivas…
c) … e funciona como escape para as pressões do cotidiano.
d) A solução para muitos é a reconversão em técnico…
e) … que depende das qualidades pessoais de seus membros.
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GABARITO – BLOCO III
1. b

8. e

15. e

2. e

9. d

16. b

3. e

10. a

17. b

4. b

11. c

18. e

5. b

12. b

19. c

6. c

13. b

20. b

7. a

14. d
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GABARITO COMENTADO – BLOCO III
Questão 1    (2015/DPE-RR) Suspensa a sessão, começaram as homenagens…
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em:
a) As comunicações se arrastavam a passo de cágado.
b) O brigue chegou a Marselha com um morto a bordo.
c) Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia…
d) Terá sido devorado pelos tubarões.
e) … dois meses depois chegou o desmentido…

Letra b.
No trecho apresentado no comando, pergunte ao verbo: o que começaram? “As
homenagens”. Portanto, estamos em busca de outro sujeito.
Na letra b, quem chegou foi “o brigue”.
Na letra a, “a passo de cágado” é um adjunto adverbial de modo; na letra c, “o
seu necrológio” é um objeto direto; na letra d, “pelos tubarões” é um agente da
passiva (falaremos mais sobre isso em vozes verbais); na letra e, “dois meses depois” é um adjunto adverbial de tempo.

Questão 2    (2015/TCE-SP) Proliferaram, na última década, programas voltados
para a terceira idade, (3º parágrafo)
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em:
a) É, portanto, ilusório pensar que essas mudanças… (último parágrafo)

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

www.grancursosonline.com.br

132 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

b) … quando foi criada na França a primeira universidade voltada… (2º parágrafo)
c) A gerontologia (…) é a ciência que estuda a velhice. (1º parágrafo)
d) … ofereceria aos mais velhos a oportunidade de dispor de saúde… (2º parágrafo)
e) As perdas próprias do envelhecimento passam, então, a ser vistas como.. (4º
parágrafo)

Letra e.
No trecho apresentado no comando, pergunte ao verbo: o que proliferaram na
última década? A resposta: “programas voltados para a terceira idade”, sujeito
da oração.
Na letra e, o que passam? “As perdas próprias do envelhecimento”, também sujeito.
Na letra a, “ilusório” é um predicativo do sujeito; na letra b, “na França” é um
adjunto adverbial de lugar; na letra c, “a velhice” é um objeto direto; na letra d,
“a oportunidade de dispor de saúde” é um objeto direto.

Questão 3    (2015/TRE-AP) Três vezes voltou Saint-Hilaire ao interior do Brasil…
O elemento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o
segmento grifado em:
a) “Os livros de Auguste Saint-Hilaire (…) leem-se aos quinze anos como…”
b) Nenhum estrangeiro deixou entre nós lembrança mais simpática.
c) Pelo desconforto dos nossos dias, apesar das estradas de ferro e do automóvel,
podemos avaliar as dificuldades e fadigas…
d) A fama de Auguste Saint-Hilaire não teve a projeção da de seu irmão Geoffroy,
o continuador de Lamarck…
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e) “… exposta com tanta clareza e simplicidade que a profundeza do julgamento
parece apenas bom senso”.
Letra e.
No trecho apresentado no enunciado, pergunte ao verbo: quem voltou? A resposta: “Saint-Hilaire”, sujeito da oração.
Na letra e, o que parece apenas bom senso? “A profundeza do julgamento”,
que também é sujeito.
Na letra a, “aos quinze anos” é um adjunto adverbial de tempo; na letra b, “lembrança mais simpática” é um objeto direto; na letra c, “pelo desconforto dos nossos dias” é um adjunto adverbial de causa”; na letra d, “o continuador de Lamarck” é um aposto explicativo (que estudaremos melhor em pontuação).

Questão 4    (2015/TRE-AP) … antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral de São Pedro.
O elemento que possui a mesma função sintática do sublinhado acima se encontra
também sublinhado em:
a) Recém-chegado a Roma em 1505…
b) … havia uma forte insegurança.
c) O corpo humano foi o campo de batalha artística de Michelangelo.
d) Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni…
e) Mas Júlio II mudou de ideia…

Letra b.
No trecho apresentado no enunciado, podemos observar que quem reconstrói,
reconstrói algo, que é “a Catedral de São Pedro”, objeto direto do trecho apresentado.
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Na letra b, a forma verbal “havia” é impessoal (logo, não admite sujeito e deve
ficar no singular). O verbo “haver”, com o sentido de existir, é transitivo direto, e
“uma forte insegurança” é o objeto direto.
Na letra a, “a Roma” é um adjunto adverbial de lugar; na letra c, “o campo de
batalha artística de Michelangelo” é um predicativo do sujeito; na letra d, “o pintor
futurista Umberto Boccioni” é um sujeito; na letra d, “Júlio II” é um sujeito.

Questão 5    (2015/MPE-PB)
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.

O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.
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Pelo Tejo vai-se para o Mundo
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada.
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

(Alberto Caeiro)
E o Tejo entra no mar em Portugal
O elemento que exerce a mesma função sintática que o sublinhado acima encontra-se em
a) a fortuna. (4a estrofe)
b) A memória das naus. (2a estrofe)
c) grandes navios. (2a estrofe)
d) menos gente. (3a estrofe)
e) a América. (4a estrofe)

Letra b.
No trecho inicial, quem entra no mar? “O Tejo”, sujeito da oração. Na segunda
estrofe, pergunte ao verbo: quem navega nele? “A memória das naus”, que também é sujeito na oração em que se encontra.
Na quarta estrofe, “a fortuna” é objeto direto do verbo “há”; na segunda estrofe,
“grandes navios” é objeto direto do verbo “tem”; na terceira estrofe, “a menos gen-
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te” é objeto indireto do verbo “pertence”; na quarta estrofe, “a América” é objeto
direto do verbo “há”.

Questão 6    (2014/SEFAZ-PE) Aqui é que começa a genialidade de Chaplin.
O elemento que desempenha a mesma função sintática desempenhada pelo segmento grifado na frase acima está grifado em:
a) Chaplin certa vez lembrou-se de arremedar a marcha desgovernada de um tabético.
b) Chaplin eliminou imediatamente a variante.
c) … uma criação em que o artista procedeu por uma sucessão de tentativas erradas.
d) … o tipo de Carlito é uma dessas criações que, salvo idiossincrasias muito raras,
interessam e agradam a toda a gente.
e) Carlito é popular no sentido mais alto da palavra.

Letra c.
Pergunte ao verbo: o que começa? “A genialidade de Chaplin”, sujeito da oração.
Na letra c, quem procedeu foi “o artista”, que também é sujeito.
Na letra a, “certa vez” é adjunto adverbial de tempo; na letra b, “a variante” é
objeto direto; na letra d, “a toda gente” é objeto indireto; na letra e, “popular” é
predicativo do sujeito.

Questão 7    (2014/TRT 19) Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos…
O segmento cujo verbo possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima é:
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a) … sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros…
b) … em que os problemas insolúveis arrefeciam.
c) … a loucura era um processo progressivo de degenerescência…
d) … e inventou outro caminho…
e) … o doente se tornou sujeito criador, personalidade livre…

Letra a.
Cuidado com a FCC! Para ela, se saíram, saíram de algo, e “desses ateliês” é o
objeto indireto (uma vez que “saíram” é classificado como VTI). Agora, você deve
encontrar outro VTI.
Na letra a, se difere, difere de algo.
Na letra b, o verbo “arrefeciam” é intransitivo; na letra c, o verbo “era” é de ligação; na letra d, o verbo “inventou” é transitivo direto; na letra e, “se tornou” é
um verbo de ligação.

Questão 8    (2013/TRT 9) … redes sociais que moldaram o pensamento…
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
a) … que nada mais são do que as velhas redes sociais…
b) Nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face…
c) Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas…
d) … na última década surgiu a comunicação digital…
e) … as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças…
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Letra e.
Segundo o período do enunciado, quem molda, molda algo. O verbo é transitivo
direto, e “o pensamento” é objeto direto. O mesmo ocorre na letra e (quem influencia, influencia algo), e o objeto direto é “comportamentos e crenças”.
Na letra a, o verbo “são” é de ligação; na letra b, “operavam” é intransitivo (“por
meio de conversas face a face” é um adjunto adverbial de meio); na letra c, “andavam” é intransitivo; na letra d, “surgiu” é intransitivo (“a comunicação social” é
sujeito).

Questão 9    (2013/DPE-SP) Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas
selvagens […], sabiam os paulistas como…
O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o
elemento grifado em:
a) Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores para a volta.
b) Às estreitas veredas e atalhos […], nada acrescentariam aqueles de considerável…
c) Só a um olhar muito exercitado seria perceptível o sinal.
d) Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia significar uma pista.
e) Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila de São Paulo como
centro…

Letra d.
Pergunte ao verbo: quem sabiam? “Os paulistas”, sujeito da oração. Agora, quem
podia significar uma pista? “Uma sequência de tais galhos”, que também é sujeito.
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Na letra a, “nas expedições breves” é adjunto adverbial; na letra b, “nada é objeto direto; na letra c, “perceptível” é predicativo do sujeito; na letra e, “a vila de
São Paulo” é objeto direto.

Questão 10    (2013/DPE-SP) … a pintura se torna também o registro da mudança
cromática da paisagem com o passar das horas.
O elemento em destaque acima possui a mesma função sintática que o grifado em:
a) Nenhum artista quer fazer o que já fizeram…
b) Nada me alegra mais do que deparar com uma obra de arte…
c) … o surgimento do novo é inerente à própria criação artística.
d) … que facilitaram a ida das pessoas ao campo…
e) … houve momentos em que a necessidade do novo levou a um salto qualitativo.

Letra a.
Segundo o período do enunciado, quem se torna? “A pintura”, sujeito da oração
em que se insere. Agora, quem quer fazer? “Nenhum artista”, que também é sujeito.
Na letra b, “me” é objeto direto (veremos mais sobre isso quando estudarmos os
pronomes oblíquos, em uma unidade futura); na letra c, “à própria criação artística” é complemento nominal; na letra d, “das pessoas” é um adjunto adnominal;
na letra e, “momentos” é objeto direto.

Questão 11    (2016/METRÔ-SP) Os dois verbos grifados que foram empregados no
texto com o mesmo tipo de complemento encontram-se em:
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a) Não imponho a outrem nem meu modo de vida nem meus princípios… /… os
Feuillants e os capuchinhos que o são…
b) … ainda que não o acompanhem minhas ações… /… mesmo quando as pernas
fraquejam.
c) Não cometo esse erro tão comum de julgar os outros por mim. / Minha fraqueza
não altera absolutamente o apreço…
d) Não cometo esse erro tão comum de julgar os outros por mim. /… mesmo quando as pernas fraquejam.
e) Não imponho a outrem nem meu modo de vida nem meus princípios… /… contrariamente ao que ocorre em geral…
Letra c.
Na letra a, “imponho” é VTDI, mas “são” é VL; na letra b, “acompanhem” é VTD,
mas “fraquejam” é VI; na letra c, “cometo” é VTD, e “altera” também é VTD; na
letra d, “cometo” é VTI, mas “fraquejam” é VI; na letra e, “imponho” é VTDI, mas
“ocorre” é VI.

Questão 12    (2016/METRÔ-SP) … uma boa parte da inteligência de guerra dos aliados vinha desses dois cérebros privilegiados.
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em:
a) … laptops e tablets que hoje povoam, até, o imaginário infantil.
b) Suas ideias resultaram no importante conceito de “Máquina de Turing”…
c) Os bombardeios aéreos causaram muitas mortes…
d) Faleceu aos 85 anos…
e) Shannon e Turing, então, com seu conhecimento sofisticado da matemática da
informação deduziram as regras alemãs de codificação…
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Letra b.
Se observarmos o trecho apresentado no enunciado da questão, perceberemos que
se vem, vem de algo. O verbo “vinha” é transitivo indireto, e “desses dois cérebros privilegiados” é o objeto indireto. O mesmo ocorre na letra c, pois se resulta,
resulta em algo. A forma verbal “resultaram” é transitiva indireta, e a expressão
“no importante conceito de ‘Máquina de Turing’” é o objeto indireto.
Na letra a, “povoam” é VTD; na letra c, “causaram” é VTD; na letra d, “faleceu”
é VI; na letra e, “deduziram é VTD.

Questão 13    (2016/TRF3) … tanto o metódico Paul McCartney como o irrequieto
John Lennon expressavam à perfeição a dualidade… (6º parágrafo)
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento que o da frase
acima está empregado em:
a) Os Beatles eram um mecanismo de criação.
b) Fizeram coisas boas.
c) … a mais nobre forma de arte que jamais existiu.
d) … criavam obcecados com a presença (ou ausência) …
e) … que a dialética de Lennon e McCartney brilhou pela última vez.

Letra b.
Cuidado ao analisar a oração apresentada no enunciado da questão. O verbo “expressaram” é transitivo direto, e a expressão “a dualidade” é o objeto direto.
“Elias, mas e o termo ‘à perfeição’?”
É um adjunto adverbial de modo, expressa o modo como o sujeito pratica a ação
de expressar. Outro VTD está na letra b (quem faz, faz algo).
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Na letra a, “eram” é VL; na letra c, “existiu” é VI; na letra d, “criavam” é VI (eu
sei que você talvez esteja dizendo “professor, mas quem cria, cria algo, mas observe com carinho a oração da letra d e me responda: cadê o “algo” criado? Lembre-se: só existe VTD se houver OD); na letra e, “brilhou” é VI.

Questão 14    (2016/TRT23) E a própria espera do barulho (…) despedaça o narrador.
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima
está em:
a) Por isso, a cidade é o lugar da educação…
b) … nas quais a opressão viceja.
c) … anseia desesperadamente pelo silêncio.
d) … há uma evidente arbitrariedade…
e) … fracassam todas as soluções possíveis.

Letra d.
No trecho apresentado no enunciado, quem despedaça, despedaça algo. O verbo em questão é VTD, e o OD é “o narrador”. O mesmo ocorre na letra d, vide o
fato de que o verbo “há” é impessoal e VTD, com “uma evidente arbitrariedade”
sendo OD.
Na letra a, “é” é VL; na letra b, “viceja” é VI; na letra c, “anseia” é VTI; na letra
e, “fracassam” é VI.

Questão 15    (2015/DPE-RR) Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães
debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras.
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O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em:
a) É mentira!
b) A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II.
c) … que estava vivo, bem vivo.
d) E morreu num naufrágio…
e) Entre exclamações, citou Horácio…
Letra e.
Segundo o período apresentado no enunciado, quem debulhou, debulhou algo
(o verbo “debulharam” é VTD, e “lágrimas de esguicho, quentes e sinceras” é o OD).
Agora, veja: quem cita, cita alguém. “Citou” também é VTD, e o OD é “Horácio”.
Na letra a, “é” é VL; na letra b, “chegou” é VTI; na letra c, “estava” é VL; na letra
d, “morreu” é VI.

Questão 16    (2015/TRT 9) Há um humor sombrio em todas as páginas…
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima
está empregado em:
a) Lá viveu, também, Thomas Bernhard… (2º parágrafo)
b) … porque dilapidou (…) um número mil vezes maior de gênios… (3º parágrafo)
c) … foi encontrado morto um homem… (3º parágrafo)
d) … a neve e o verde competem (…) para atrair turistas… (1º parágrafo)
e) A Áustria entrou para a história da inteligência… (1º parágrafo)

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

www.grancursosonline.com.br

144 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Letra b.
No enunciado, o verbo “há” é impessoal e, por ter o sentido de existir, é VTD, e “um
humor sombrio” é OD.
Na letra b, quem dilapida, dilapida algo. “Dilapidou” é VTD, e “um número mil
vezes maior de gênios” é OD.
Na letra a, “viveu” é VI; na letra c, “foi encontrado” é uma locução verbal de voz
passiva, e que não apresenta objeto direto, apenas sujeito (veremos melhor esse
assunto em vozes verbais); na letra e, “competem” é VI; na letra e, “entrou” é VI.

Questão 17    (2015/TRE-AP) Essa obra formidável do sábio francês representa seis
anos de viagens pelo nosso interior…
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está em:
a) … o seu nome não figura, como o do outro, em todas as enciclopédias.
b) Roquete Pinto narra o encantado interesse com que na fazenda…
c) … tão pitorescos são os aspectos e a linguagem que neles…
d) Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo.
e) Em dezembro de 1816 Saint-Hilaire partiu para Minas…

Letra b.
No enunciado, quem representa, representa algo. O verbo “representa” é VTD,
e a expressão “seis anos de viagens pelo nosso interior” é o OD. Agora, veja: quem
narra, narra algo. O verbo “narra” é VTD, e o OD é “o encantado interesse.
Na letra a, “figura” é VTI; na letra c, “são” é VL; na letra d, “escrevia” é VI (veja
que não há, no período, algo que foi escrito); na letra e, “partiu” é VI.

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

145 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Questão 18    (2015/PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA) Considere o trecho a seguir −
adaptado de Gramática de usos do português, de Maria Helena de Moura Neves
(São Paulo: editora UNESP, 2000, p. 628 e 633), e o que se tem em I, II e III.
A preposição com funciona no sistema de transitividade, isto é, introduz complemento; pode introduzir, por exemplo, complemento de verbo ou de adjetivo.
I – Depois das devidas explicações, o cliente concordou com os advogados / a
preposição com introduz complemento de verbo.
II – Identificou-se desde o primeiro momento com os ideais do grupo / a preposição com introduz complemento de adjetivo.
III – Triste com a situação, procurou os amigos para esclarecer os fatos. / a preposição com introduz complemento de adjetivo.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I, II e III.
c) I e II, apenas.
d) II, apenas.
e) I e III, apenas.
Letra e.
Item I) Certo. Perceba que quem concorda, concorda com algo, o que nos
mostra que a preposição “com” foi exigida pelo verbo “concordou”.
Item II) Errado. Quem se identifica, se identifica com algo. Novamente, a
preposição foi exigida por um verbo (e não por um adjetivo, conforme sugere a
questão).
Item III) Certo. “triste” é um atributo dado a alguém. E quem está triste, está
triste com algo. A preposição, agora, é oriunda do adjetivo “triste”.

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

146 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Questão 19    (FCC/TRT15) No contexto dado, possui a mesma regência do verbo
presente no segmento A escravidão que ele denunciava com dureza, o que se encontra sublinhado em: letra c
a) Quem fala, hoje, dos 30 milhões de escravos… (8º parágrafo)
b) … número que hoje oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões… (5º parágrafo)
c) … antes de portugueses ou espanhóis comprarem negros na África rumo ao
Novo Mundo. (7º parágrafo)
d) … o Global Slavery Index é um belo retrato da nossa miséria… (4º parágrafo)
e) Não é preciso assistir a 12 Anos de Escravidão… (1º parágrafo)
Letra c.
Segundo o trecho apresentado no enunciado, quem denuncia, denuncia algo.
Estamos, portanto, em busca de outro verbo transitivo direto.
Na letra c, quem compra, compra algo. O verbo “comprarem” é VTD, e “os negros da África” é OD.
Na letra a, “fala” é VTI; na letra b, “oscila” é VI; na letra d, “é” é VL; na letra e,
“assistir” é VTI.

Questão 20    (2015/TRE-RR) O jogador busca o sucesso pessoal…
A mesma relação sintática entre verbo e complemento, sublinhados acima, está em:
a) É indiscutível que no mundo contemporâneo…
b) … o futebol tem implicações e significações psicológicas coletivas…
c) … e funciona como escape para as pressões do cotidiano.
d) A solução para muitos é a reconversão em técnico…
e) … que depende das qualidades pessoais de seus membros.
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Letra b.
Segundo o período do enunciado, quem busca, busca algo. Então, o que queremos é outro VTD, que está presente na letra b (quem tem, tem algo), em que
“tem” é VTD e “implicações e significações psicológicas coletivas” é OD.
Na letra a, “é” é VL; na letra c, “funciona” é VI; na letra d, “é” é VL; na letra e,
“depende” é VTI.
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4. Bloco IV – Sintaxe (parte III)
Nos blocos anteriores, falamos sobre morfologia, sujeito, complementos verbais e
adjuntos adverbiais. Peço, por gentileza, que você analise comigo a seguinte oração:
(1) A Garota estudiosa encontrou apostilas velhas.
Primeiramente, faça a classificação morfológica da sentença. O resultado é:

Em seguida, vamos à análise sintática que dominamos até este ponto da matéria:

Sabemos que tanto o sujeito quanto o objeto possuem núcleos (“garota” =
núcleo do sujeito /”apostilas” = núcleo do objeto direto). Então, surge um questionamento: qual é a classificação sintática do artigo “a”, do adjetivo “estudiosa e
do adjetivo “velhas? Todos esses termos estão ligados ao nome, e são estruturas
internas ao sujeito e ao objeto.
Vejamos outra construção:
(2) O desejo da mãe é a reforma da casa.
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Vamos seguir os mesmos passos. Inicialmente, a classificação morfológica:

Agora, a análise sintática de acordo com o que conhecemos até agora:

Do mesmo modo como ocorreu na oração 1, sabemos que sujeito e predicativo
do sujeito possuem núcleos (“desejo” e “reforma”, respectivamente). Ambos são
substantivos. Novamente, uma pergunta nos vem à mente: qual é a classificação
sintática do artigo “o”, da locução “da mãe”, do artigo “a” e da locução “da casa”?
Conforme você acabou de perceber, nosso questionamento agora está centrado
em saber qual é a classificação sintática dos termos que se ligam a nomes. Esses
termos são internos a diversas estruturas sintáticas (estão dentro de sujeitos, objetos, predicativos, adjuntos). E é sobre esse assunto que falaremos a partir de
AGORA!
Para iniciarmos, vamos verificar uma questão do Cespe:
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Questão 1    (CESPE/2013)
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
Nos versos 25 e 26, os termos “Do medo”, “do desatino” e “do destino” exercem a
mesma função sintática.

Errado.
Existe uma forma de, sem tanta nomenclatura gramatical, resolver a questão acima.
Note que “do medo” e “do desatino” são expressões que estão ligadas ao verbo
“escapar”; em contrapartida, “do destino” não se liga ao verbo “viu”, mas ao substantivo “pavio”. Ora, se as duas primeiras expressões se ligam a verbo e a terceira
a um substantivo, podemos deduzir que elas não podem possuir a mesma função
sintática, motivo pelo qual o item está errado.
Você também poderia adotar outro caminho: “do medo” e “do desatino” são objetos
indiretos, ao passo que “do destino” é um adjunto adnominal. Mas, para entender
bem a segunda explicação que apresentei, você precisará estudar todo este bloco!
Vale fazer um comentário: são poucas as bancas que cobram os termos ligados a
nomes em provas de concursos públicos (e a FCC não é diferente). Todavia, conhecê-los, além de ser um diferencial, é fundamental para a compreensão de outras
questões mais complexas da língua. Conhecer um adjunto adnominal colabora para
o entendimento de uma oração subordinada adjetiva. Conhecer um complemento
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nominal colabora para o entendimento de uma oração subordinada substantiva
completiva nominal. Esses são só alguns exemplos da importância dos termos ligados a substantivos.
E quero que você estude este bloco com esta visão: gastarei um tempo significativo entendendo os termos ligados aos nomes por um bem maior, que me será
apresentado em PDFs posteriores. O português só se torna impossível quando não
respeitamos as etapas de formação e entendimento da língua!

4.1. Termos ligados a nomes
Para facilitar nosso estudo, no início, trabalharemos apenas com frases (e não
com orações). Quero que você se concentre apenas no substantivo e nas estruturas ligadas a ele. Posteriormente, elevaremos o nível da discussão, inserindo essas
simples frases em orações, tudo bem?
Vejamos os seguintes exemplos:
(3) O professor sábio.
(4) A escritora talentosa.
(5) As médicas responsáveis.

Morfologicamente, nas três frases, encontramos constituições semelhantes
(artigo+substantivo+adjetivo). Sintaticamente, os substantivos são classificados
como núcleos de cada uma das frases. Já os artigos e adjetivos são termos que
se referem ao substantivo, que estão próximos ao substantivo, inseridos em uma
mesma estrutura sintagmática. Por estarem juntos ao nome, recebem a classificação de adjunto adnominal. Veja a descrição a seguir:
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ADENDO: professor, o que é um sintagma?
Sintagma nada mais é do que uma estrutura organizada de elementos linguísticos
(fonemas, letras, palavras etc.). Sempre que combinamos elementos linguísticos
a fim de formar uma estrutura inteligível, formamos um sintagma. Toda palavra é
um sintagma (combinação organizada de letras). Toda frase é um sintagma (combinação organizada de palavras).
Essa classificação de adjunto adnominal também vale para outras classes morfológicas que são subordinadas a substantivos (você se lembra do “grupo dos nomes”, lá no PDF de morfologia?). Vejamos:
(6) Essas duas meninas brincalhonas.
(7) Os meus doze anos inesquecíveis.
(8) Algumas mulheres negras.
Agora, inseri, em cada sintagma, pronomes adjetivos e numerais. Como essas
classificações sintáticas são subordinadas a substantivos (e estão junto dele), sintaticamente também são adjuntos adnominais. A classificação de cada uma das
orações ficaria assim:
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Vamos avançar um pouco mais: e se, dentro do sintagma, houver preposição?
(9) As mesas de vidro.
(10) O galpão de milho.
(11) Aquela porta do consultório.
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Note que, agora, há três locuções adjetivas (“de vidro”, “de milho” e “do consultório”). Sintaticamente, elas são classificadas também como adjuntos adnominais. Agora, a classificação sintática não recaiu sobre cada uma das palavras da
locução, mas sobre a locução inteira.

Obs.:
preposições, conjunções e interjeições (que são classes morfológicas) não
possuem classificação sintática! Isso é o que justifica o que aconteceu na
análise anterior!
E o mesmo princípio também é válido quando há uma sequência de termos preposicionados! Veja:
(12) A mãe do garoto de Amsterdã.
Note que, na construção, há três substantivos – “mãe”, “garoto” e “Amsterdã”.
Não estamos falando de uma mãe qualquer, e nem de um garoto qualquer. Há uma
locução adjetiva que se refere à mãe, e, interna a ela, há outra locução adjetiva que
se refere ao garoto. A classificação ficaria assim:
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Essa prática de “encaixar” termos uns nos outros é característica de todas as
línguas do mundo. Tal fenômeno é chamado de recursividade. Teoricamente, a
língua nos permite um encadeamento infinito de estruturas subordinadas. Nós só
não nos valemos disso porque a compreensão textual ficaria comprometida. Por
isso, em redações, recomenda-se a produção de períodos mais curtos. Períodos
longos possuem recursividade em excesso, o que prejudica o entendimento de
quem lê.
Mas tenho certeza de que você, até esse momento, está pensando:
“Caramba, professor, mas que assunto fácil! Basta observar o que está junto ao
nome e chamar de adjunto adnominal”!
Eu até que gostaria de dizer a você que é só isso, apenas para te deixar feliz,
mas, como seu professor, tenho de te dizer que estamos apenas começando! Eu
preciso mesmo que você tenha entendido tudo o que apresentei anteriormente,
pois, de agora em diante, nosso estudo ficará mais complexo. Todavia, não perca o
ânimo! Tenho certeza de que você entenderá tudo, até o final!

“Elias, estou tendo dificuldade para diferenciar um adjunto adnominal de um predicativo do sujeito. Qual é a diferença?”
O adjunto adnominal é um termo que se refere ao substantivo estando junto a ele,
integrando um mesmo sintagma. Já o predicativo do sujeito se refere ao substantivo, mas está em um sintagma separado, distinto. Vejamos:
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Ex.: A engenheira estudiosa trabalha bastante.
Ex.: A engenheira é estudiosa.

Nas duas construções, o substantivo “engenheira” é caracterizado pelo adjetivo
“estudiosa”. Entretanto, este possui funções diferentes em cada uma das orações.
Na primeira, tanto “engenheira” quanto “estudiosa” integram o sujeito do verbo
“trabalha”. Em outras palavras, “estudiosa” está junto ao nome “engenheira”. Podemos afirmar, portanto, que, no primeiro exemplo, estudiosa é um adjunto adnominal. No segundo exemplo, “estudiosa” é uma característica que se refere ao
sujeito, mas que não integra o sujeito. Ou seja: “estudiosa” não está junto ao nome
“engenheira”. Por isso, “estudiosa”, na segunda construção, não é um adjunto adnominal, mas um predicativo do sujeito. Isso já é uma primeira correlação que
estabelecemos com o PDF anterior.

Agora, gostaria que você comparasse comigo os dois exemplos a seguir:
(13) O atendimento do psicólogo.
(14) O atendimento de menores.
Observe que, morfologicamente, as duas frases possuem estruturas semelhantes (artigo + substantivo + preposição (ou preposição com artigo) + substantivo).
Nas duas, o núcleo é “atendimento”. Mas é agora que vem a informação mais impressionante: “do psicólogo” e “de menores” não possuem a mesma classificação sintática! A estrutura morfológica é idêntica, mas sintaxe é diferente! Quer
saber que diferença é essa? Acompanhe-me!
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4.2. Adjunto Adnominal x Complemento Nominal
Considere os exemplos a seguir:
(15) A mulher honesta.
(16) O amor selvagem.
(17) A bola de couro.
(18) A doação de mantimentos.
(19) A doação do prefeito.

Agora, eu te pergunto: qual é a classificação sintática dos termos sublinhados?
Para responder, considere o quadro a seguir:
ADJUNTO ADNOMINAL

COMPLEMENTO NOMINAL

Pode ou não ser preposicionado.

É sempre preposicionado.

Refere-se a substantivos concretos ou abstratos. Refere-se a substantivos abstratos, adjetivos ou
advérbios.

Agora, com o auxílio da tabela, sabemos que, em 15, 16 e 17, os termos sublinhados são adjuntos adnominais. Nos dois primeiros, não há preposição (e o
complemento nominal é sempre preposicionado). No terceiro, apesar de “de couro”
ser preposicionado, refere-se ao substantivo “bola”, que é concreto (e o complemento nominal refere-se a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios).
“Elias, quer dizer que eu preciso voltar lá no meu primeiro grau para relembrar
o que é um substantivo concreto ou abstrato?”
Eu te respondo: com certeza! Esse é um conhecimento fundamental na análise dos termos ligados a nomes. No entanto, preciso que você esteja com a cabeça
aberta. Aquela classificação entre o que existe e o que não existe ou entre o que se
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toca ou não se toca não vale para a análise de substantivos concretos e abstratos.
Essa é uma noção que você aprende, de maneira superficial (às vezes, até equivocada), nas séries iniciais. Agora, preciso que você realmente saiba a diferença
entre esses substantivos.
ADENDO: SUBSTANTIVO CONCRETO X SUBSTANTIVO ABSTRATO
SUBSTANTIVO ABSTRATO

SUBSTANTIVO CONCRETO

Aqueles que indicam sentimentos, sensações, Todos os que não se enquadram na definição
ações (substantivos derivados de verbos), de substantivo abstrato.
estados. Substantivos abstratos são aqueles
que dependem de alguém para existir.
Ex.: amor, raiva, fé, medo, atendimento, Ex.: mesa, bola, Deus, papai noel, bruxa, escridoação, vida, morte.
tor.

Dessa forma, podemos observar que, em 18 e 19, as expressões preposicionadas se ligam ao substantivo “doação”, que é abstrato (indica uma ação, cognato do
verbo doar). Se há preposição e substantivo abstrato, a classificação pode ser tanto
adjunto adnominal quanto complemento nominal. Precisaremos, portanto, de
mais informações para estabelecer a diferença entre eles. Perceba que, entre estes
dois exemplos, existe uma diferença semântica: em 18, os mantimentos sofrem a
ação de serem doados (“mantimentos” é paciente em relação à doação); em 19, o
prefeito é quem executa a ação de doar (“prefeito” é agente em relação à doação).
Veja, agora, o quadro atualizado.
ADJUNTO ADNOMINAL

COMPLEMENTO NOMINAL

Pode ou não ser preposicionado.

É sempre preposicionado.

Refere-se a substantivos concretos ou abstratos.

Refere-se a substantivos abstratos, adjetivos ou
advérbios.

Sempre AGENTE.

Sempre PACIENTE.
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Dessa forma, entendemos que “de mantimentos”, por ser paciente, é um complemento nominal. Ao passo que “do prefeito”, por ser agente, é um adjunto
adnominal. O mesmo ocorre nos exemplos 13 e 14. Em 13, entende-se que o psicólogo é quem pratica o ato de atender (o psicólogo é agente). Logo, “do psicólogo”
é um adjunto adnominal. Em contrapartida, em 14, percebe-se que os menores
é que recebem o atendimento (os menores são pacientes). Portanto, “de menores”
é um complemento nominal.
�Obs.1: a análise de agente e paciente só deve ser feita quando as duas primeiras
análises não resolverem a questão. Em outras palavras: só se analisa a relação entre agente e paciente se, e somente se, houver termo preposicionado
se referindo a substantivo abstrato.
�Obs.2: mais uma dica: qualquer termo preposicionado que iniciar com preposição
diferente de “de” (pode ser “a”, “em”, “por”) e que se referir a substantivo
abstrato será sempre complemento nominal. Como podemos observar
nos seguintes exemplos: o amor aos homens/a luta por melhorias/a confiança em Deus (todos os termos sublinhados são complementos nominais).
�Obs.3: última dica: o adjunto adnominal também pode representar posse em relação ao substantivo abstrato. Veja este exemplo:


A alegria da mãe (a mãe possui a alegria).

Agora, podemos analisar, profundamente, os exemplos 1 e 2 apresentados lá no
início da aula. Vou os repetir para você:
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Vamos agora analisar algumas situações em orações?
(20) O aumento dos preços assustou a população.
(21) A população ouviu a fala do Presidente.
(22) O amor de Deus aos homens é infinito.
Como agora são construções oracionais, poderemos encontrar os termos ligados a verbos. Depois, os termos ligados a nomes. Veja as análises a seguir:

Cabe também ressaltar que, assim como há casos que não oferecem dúvidas
acerca do adjunto adnominal, o mesmo também ocorre com alguns complementos
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nominais. Quando este se refere a adjetivos ou advérbio, a análise agente/paciente
também é dispensada. Veja a seguir:
(23) O empresário considerou o funcionário apto ao cargo.
(24) Ele agiu contrariamente a seus princípios.

Em 23, note que “ao cargo” (expressão preposicionada) se refere a “apto”, que,
por sua vez, é um adjetivo que caracteriza “funcionário”. Por isso, “ao cargo” é um
complemento nominal.
Em 24, “a seus princípios” (expressão preposicionada) se refere a “contrariamente”, que é um advérbio subordinado ao verbo “agiu”. Veja como ficam as análises:

O que Cai, Elias?
Vou ser extremamente honesto com você: o assunto “termos ligados a nomes”
não está entre os mais cobrados em provas de concursos públicos. Poucas bancas,
como a FGV, possuem a tradição de cobrar esse assunto. Aí você me pergunta:
“Por que motivo então, professor, você fez um bloco sobre esse assunto?”
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Porque, no próximo PDF, sobre pontuação, eu preciso que você saiba que não
se separa por vírgula o substantivo e seu adjunto adnominal ou complemento nominal.
Preciso que você entenda, ao chegarmos no PDF de período composto, que toda
oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal oracional, e não um aposto.
Preciso que você se lembre de que todo complemento nominal é preposicionado, no
momento em que estudarmos as orações subordinadas substantivas completivas
nominais (e saiba que esta seção o ajudará a diferenciar as orações substantivas
entre si).
Na verdade, não estou preocupado com as questões sobre termos ligados a
nomes. Estou mesmo preocupado é com a quantidade de assuntos que dependem
desse seu conhecimento prévio. Estudar língua portuguesa é assim mesmo: muitas vezes, precisamos adquirir um determinado conhecimento em função de outro
bem maior! Além disso, o assunto aqui apresentado não costuma ser dominado por
muitos alunos. Agora, ele é um diferencial seu! E mostrar ao seu cérebro que você
foi capaz de entender um assunto complicado para muitos e reforçar positivamente
a sua capacidade de compreender tantos outros conteúdos que ainda virão! Você
verá inclusive que a parte de questões comentadas deste bloco é diferente.
Tive de misturar questões de muitas bancas, para formar um conjunto legal
de questões. Não há, por exemplo, uma questão da FCC sequer que aborde esse
assunto. Mas eu preciso que você o compreenda para conseguir arrebentar nas
questões de outros assuntos. Em suma: preciso que você saiba esse assunto
para ter confiança em muitos outros que são cobrados com frequência nas
provas de concursos públicos! Confie em mim!
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Eu até faço uma sugestão: não gaste nesta seção o mesmo tempo que você
gastou nas anteriores, tudo bem?
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QUESTÕES DE CONCURSO – BLOCO IV
Questão 1    (2017/INSTITUTO EXCELÊNCIA) Considere esta fala de Jon:
“Isso explica o salame italiano na minha orelha esquerda”.
Os termos destacados são classificados sintaticamente como:
a) Complementos nominais.
b) Adjuntos adnominais.
c) Adjuntos adverbiais.
d) Nenhuma das alternativas.
Questão 2    (2016/QUADRIX) É muito comum que um adjetivo exerça a função de
adjunto adnominal, ligando-se a um nome que ajuda a caracterizar. Assinale, entre
as opções, a única em que tal função sintática não é exercida pelo adjetivo destacado.
a) “Um pequeno grupo de crianças é capaz de desenvolver uma defesa natural à
AIDS.”
b) “Um pequeno grupo de crianças é capaz de desenvolver uma defesa natural à
AIDS.”
c) “O sistema imunológico simplesmente ignorou a presença do vírus no corpo.”
d) “Sistema de defesa do corpo humano.”
e) “As células de defesa acabam morrendo por inflamação crônica e o sistema fica
vulnerável.”
Questão 3    (2016/FAPESE) Faça a associação entre as colunas 1 e 2 a seguir.
Coluna 1 Frase com termo sintático destacado
1. Chegou mais tarde o prefeito.
2. Aconteceram abalos sísmicos.
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3. A cidade ficou vazia.
4. O secretário esperou ansioso pela resposta.
5. Certos casos da política acabam virando parte do anedotário.

Coluna 2 Classificação do termo sintático destacado

(  )
adjunto adverbial

(  )
predicado da oração

(  )
predicativo do sujeito

(  )
adjunto adnominal

(  )
sujeito da oração
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) 1 • 2 • 4 • 3 • 5
b) 1 • 5 • 3 • 4 • 2
c) 1 • 5 • 4 • 3 • 2
d) 3 • 2 • 5 • 4 • 1
e) 5 • 4 • 3 • 2 • 1
Questão 4    (COPEVE/UF-AL)
Em praias de indiferença
Navega o meu coração.
Venho desde a adolescência
Na mesma navegação.
[…]

MEIRELES, Cecília. Constância do deserto. Obra Poética. Rio de Janeiro: nova Aguiar, 1995. p. 336

Assinale a alternativa correta em relação aos vocábulos destacados nos versos do
poema.
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a) Tanto adolescência, quanto navegação, são núcleos de indicadores circunstanciais.
b) Tanto o sujeito de navega, como o sujeito de venho, encontra-se elíptico.
c) Os dois verbos, que aparecem nos versos, apresentam-se como transitivos.
d) O sujeito de navega encontra-se explícito no primeiro verso do poema.
e) O vocábulo indiferença é núcleo de um adjunto adverbial.
Questão 5    (2016/QUADRIX) Assinale a alternativa que contenha um termo retirado da tirinha que exerce a função sintática de adjunto adnominal.
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a) “de uma vez”.
b) “não”.
c) “das minhas gengivas”.
d) “strip tease”.
Questão 6    (2016/JOTA CONSULTORIA) O termo grifado é adjunto adnominal em:
a) Aquele político nunca teve capacidade para administrar.
b) O estatuto exige obediência aos princípios governamentais.
c) Tive dúvidas acerca de algumas teorias matemáticas.
d) Políticos brasileiros têm horror ao nepotismo.
e) O surgimento de teorias filosóficas facilitou o progresso.
Questão 7    (2016/EDUCA) (…) o ato de mascar chiclete não substitui uma higienização completa.
Assinale a opção INCORRETA a respeito da análise do fragmento acima.
a) “ato” é o núcleo do sujeito.
b) “substitui” é o verbo transitivo indireto, pois pede complemento.
c) “uma higienização completa” é complemento verbal.
d) “O ato de mascar chiclete” é o sujeito simples, pois apresenta um só núcleo.
e) “completa” é o adjunto adnominal do objeto.
Questão 8    (2016/FGV) “Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a
questão da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de políticas de controle
ao crescimento desordenado das cidades”.
Nesse primeiro período do texto 1, o termo que se liga sintaticamente a um termo
anterior, de forma diferente dos demais, é:
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a) concentração de renda;
b) espaço das cidades;
c) falta de planejamento;
d) promoção de políticas;
e) crescimento das cidades.
Questão 9    (2016/QUADRIX) Releia o trecho destacado a seguir:
[…] cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial respeito ao Código de Ética da profissão […]
Após a leitura, indique a alternativa que traz a correta classificação sintática dos
elementos grifados.
a) Adjuntos adnominais.
b) Objetos indiretos.
c) Complementos nominais.
d) Objetos diretos.
e) Núcleos do sujeito
Questão 10    (2016/QUADRIX)
Pneumotórax
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:
— Diga trinta e três.
— Trinta e três… trinta e três… trinta e três…
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— Respire.
……………………………………………………………………………………
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o
[pulmão direito infiltrado.
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Manuel Bandeira
(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007, p. 123.)

Após a leitura do poema e considerando seu contexto, assinale a alternativa correta.
a) No primeiro verso, todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical.
b) Em “mandou chamar o médico”, a palavra em destaque exerce a função sintática de sujeito simples.
c) A palavra “não”, no último verso, exerce a função de adjunto adnominal.
d) “Tango”, no último verso, é o núcleo do objeto direto.
e) Em “no pulmão esquerdo”, o vocábulo em destaque pertence ao grupo dos substantivos e exerce a função de complemento nominal.
Questão 11    (2016/FUNCAB) Sintaticamente, o termo destacado está corretamente analisado em:
a) “O resto, dizia ELE.” / objeto direto.
b) “Eu carregava comigo UM CHOCALHO DE CASCAVEL amarrado em um cordão
encardido” / adjunto adverbial.
c) “Parecia muito PEQUENO o ideal de meu pai.” / predicativo do sujeito.
d) “A gola ENGOMADA de minha camisa não escondia essa sentença peçonhenta.”
/ complemento nominal.
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e) “Eu corria pelos matos cheio DE CARRAPICHOS E CARRAPATOS” / agente da
passiva.
Questão 12    (2015/FGV) Entre os termos sublinhados a seguir, aquele que exerce
a função de complemento é:
a) áreas da cidade;
b) campanhas de conscientização;
c) cidades de médio porte;
d) cobrança de pedágio;
e) número de vítimas.
Questão 13    (2015/FGV) O termo que exerce a função de complemento, e não de
adjunto, é:
a) salvadora da Pátria;
b) apoio de governos vizinhos;
c) dinheiro de várias nações;
d) 230 trilhões de dólares;
e) a maior floresta do mundo.
Questão 14    (2015/FGV) Considerando os seguintes segmentos do texto 1: “redução da maioridade penal” e “inclusão de jovens”, a afirmação correta sobre o papel
dos termos sublinhados é:
a) os dois termos exercem a função de adjuntos adnominais;
b) apenas o primeiro termo exerce a função de adjunto;
c) apenas o segundo termo exerce a função de adjunto;
d) os dois termos exercem a função de complementos nominais;
e) apenas o primeiro termo exerce a função de complemento.
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Questão 15    (2015/BIO-RIO) “O segmento sublinhado que exemplifica um complemento e não um adjunto, é:
a) bem-estar dos animais.
b) resultado das pesquisas.
c) o caso do Dalai Lama.
d) pesquisa de animais.
e) animais de estimação.
Questão 16    (2015/FGV) Cabeça nas nuvens
Quando foi convidado para participar da feira de educação da Microsoft, Diogo Machado já sabia que projeto desenvolver.
O estagiário de Informática da Escola Estadual Professor Francisco Coelho, em
Cachoeiro de Itapemirim (ES), estava cansado de ouvir reclamações de alunos que
perdiam arquivos no computador. Decidiu criar um sistema para salvar trabalhos na
própria internet, como ele já fazia com seus códigos de programação. Dessa forma,
se o computador desse pau, o conteúdo ficaria seguro e poderia ser acessado de
qualquer máquina. A ideia do recém-formado técnico em Informática se baseava em
clouding computing (ou computação em nuvem), tecnologia que é aposta de gigantes como Apple e Google para o armazenamento de dados no futuro.
Em três meses, Diogo desenvolveu o Escola na Nuvem (escolananuvem.com.
br), um portal em que estudantes e professores se cadastram e podem armazenar
e trocar conteúdos, como o trabalho de Matemática ou os tópicos da aula anterior.
As informações ficam em um disco virtual, sempre disponíveis para consulta via
web.

(Extraído da Revista Galileu, n. 241)
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Assinale a opção que indica o segmento em que a preposição de tem função sintática diferente das demais.
a) “participar da feira de educação”
b) “O estagiário de informática”
c) “cansado de ouvir reclamações”.
d) “aposta de gigantes como Apple”.
e) “trabalho de matemática”.
Questão 17    (2015/UFR-RJ) “Assim, formam-se experts em articulações do joelho
esquerdo que não sabem quem foi Hipócrates.”
A palavra sublinhada assume, respectivamente, classe gramatical e função sintática de:
a) adjetivo e predicativo do sujeito.
b) substantivo e núcleo do sujeito.
c) adjetivo e adjunto adnominal.
d) advérbio e adjunto adverbial.
e) substantivo e predicativo do objeto.
Questão 18    (2015/IMA) Qual a função sintática do termo grifado na oração a seguir?
“Certamente, um consumo racional é necessário a todos”
a) Adjunto adverbial.
b) Complemento nominal.
c) Núcleo do predicado.
d) Predicativo do sujeito.
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Questão 19    (2015/FGV) Esta é uma das zonas de maior tensão da indústria farmacêutica mundial. Se por um lado os medicamentos ficam mais baratos pela fórmula já existir e ser comprovadamente eficiente, por outro lado os custos mais baixos são consequências diretas do não investimento das fabricantes dos genéricos
em pesquisas para novos medicamentos e no marketing de seus produtos. Assim,
de certa forma, há um certo risco sobre a descoberta de novos medicamentos bons
para a população.
Por outro lado, como há o respeito às patentes dos medicamentos (salvo casos especiais, como foi com os medicamentos do coquetel anti-HIV), as indústrias farmacêuticas têm tempo de sobra para recuperar os investimentos em pesquisa durante
o tempo em que seus medicamentos estão “sozinhos” no mercado. Vale também
ressaltar que os medicamentos genéricos não tiram os de marca (referência) do
mercado, apenas concorrem lado a lado. (Saúde Melhor)
O termo sublinhado a seguir que exerce a função de adjunto do termo anterior é:
a) compra do medicamento;
b) preço do medicamento;
c) fabricante dos genéricos;
d) descoberta de novos medicamentos;
e) marketing de seus produtos.
Questão 20    (2015/FGV) “O programa de medicamentos genéricos (1), criado no
Brasil em 1999 com a promulgação da Lei n. 9.787 (2), se deu três anos após
o país voltar a respeitar o direito de patentes, em 1996. Após apenas 4 anos da
criação dessa lei (3), os genéricos já se encontravam disponíveis em mais de 4 mil
apresentações, abrangendo as principais classes terapêuticas, atendendo a mais de
60% das necessidades de prescrições médicas (4).”
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Considerando os termos sublinhados e numerados, são complementos dos termos
anteriores:
a) (1) e (2);
b) (1), (3) e (4);
c) (2), (3) e (4);
d) (1) e (3);
e) (1), (2) e (3).
Questão 21    (CESPE/2017/SE-DF) Ambas as frases cumprem a sua função, que é
transmitir um certo conteúdo.
Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (l.6 e 7), fosse deslocado para
imediatamente após “conteúdo”, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas
entre os termos da oração em que o trecho ocorre.
Questão 22    (CESPE/2016/FUB) Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou
sua universidade federal. A Universidade de Brasília (UnB) foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e
formar profissionais engajados na transformação do país.
A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se o trecho
“promessa de reinventar a educação superior” (l.3) fosse substituído por promessa de reinvenção da educação superior.
Questão 23    (CESPE/2016/ANVISA)
Do ponto de vista de médicos e pacientes, não importa se os medicamentos são de
referência ou genéricos, eles devem ser eficientes, conter as doses do princípio químico ativo exatamente como divulgado na caixa, e ser livres de impurezas tóxicas.
[…]
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No entanto, estudos e escândalos têm alertado a comunidade médica para o risco
da disseminação descontrolada de medicamentos de qualidade questionável.
Nos termos “livres de impurezas tóxicas” (l.10 e 11) e “risco da disseminação descontrolada” (l.20), verifica-se paralelismo de funções sintáticas entre “de impurezas” e “da disseminação” e entre “tóxicas” e “descontrolada”.
Questão 24    (CESPE/2016/INSS) Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares, diante
de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro
Shakespeare.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso o termo “em casa”
(l.18) fosse isolado por vírgulas.
Questão 25    (CESPE/2016/TRE-PI) Essa situação foi alterada apenas com a Emenda Constitucional 22 n. 25/1985, que concedeu, embora em caráter facultativo, o
direito de voto ao analfabeto.
No trecho “o direito de voto ao analfabeto” (l.22 e 23), a substituição da preposição
“de” por ao manteria a correção, mas acarretaria ambiguidade a esse trecho.
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Questão 26    (CESPE/2016/TRE-PI)

Os termos “no trânsito de Teresina” e “aqui” exercem a mesma função sintática nas
frases em que ocorrem.
Questão 27    (CESPE/2016/TRE-PI) Do fenômeno que corresponde ao que C. Lévy-Strauss chama de “as variantes culturais” resulta a ideia de que a identidade
cultural é, ao mesmo tempo, estável e movediça.
No primeiro período do texto, os termos “cultural”, “estável” e “movediça” exercem
a mesma função sintática, uma vez que atribuem característica ao termo “identidade” (l.3).
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Questão 28    (CESPE/2016/DPU)
O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então
existentes — e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas — já
dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas
de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas.
[…]
O termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da causa, além de ações coletivas e mediação.
[…]
Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide
judicial impõe.
Os elementos “já” (l.6), “atual” (l.35) e “Hoje” (l.38) desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem.
Questão 29    (CESPE/2015/TJDFT)
A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA.
A oração “de produzir materiais preciosos” (l.1) e o termo “de ENERGIA ELÉTRICA”
(l.2) desempenham a mesma função sintática no período.
Questão 30    (CESPE/2015/TJDFT) O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha
para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT.
A substituição da palavra “energia”, em “novas fontes de energia sustentáveis” (l.4
e 5) por energias prejudicaria a clareza do texto, por resultar em ambiguidade em
relação ao termo que a palavra “sustentáveis” modifica.
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Questão 31    (CESPE/2015/TRE-RS) A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
Os termos “de convocação” (l.22) e “de grande número de eleitores” (l.22 e 23)
desempenham a mesma função sintática.
Questão 32    (CESPE/2015/TRE-RS)
Outra fraude muito comum é o chamado “mapismo”.
[…]
A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
As palavras “muito” (l.12) e “grande” (l.22) desempenham a função de adjuntos
adverbiais nas orações em que ocorrem.
Questão 33    (CESPE/2015/TRE-MT) Não é à toa que se utiliza a denominação eleitor-cidadão, de caráter dúplice, quando se percebe que, por um lado, chama-se de
eleitor aquele que comparece livre e conscientemente às urnas para registrar seu
voto, e, por outro lado, chama-se de cidadão aquele que tem o poder-dever de fiscalizar as eleições.
Na linha 15, as palavras “livre” e “conscientemente” modificam, respectivamente,
“eleitor” e “comparece”.
Questão 34    (CESPE/2015/TCE-RN) A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Copa 2014 (CAFCOPA) constatou indícios de superfaturamento em contratos
relativos a consultorias técnicas para modelagem do projeto de parceria público-privada usada para construir uma das arenas da Copa 2014.
Na linha 5, a expressão “da Copa 2014” modifica o conteúdo semântico do substantivo “arenas”.
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Questão 35    (CESPE/2014/PF) Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos
crimes conexos – geralmente de caráter transnacional – com a criminalidade e a
violência.
Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com a criminalidade e a
violência”, deve-se à regência do vocábulo “conexos”.
Questão 36    (CESPE/2014/ICMBIO) A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho
formal.
Na linha 13, caso se substituísse o trecho “ao mercado de trabalho formal” por às
benesses das leis trabalhistas, a correção gramatical do período seria mantida,
visto que o elemento “acesso” rege complemento com a preposição a e “benesses”
está especificado pelo artigo as.
Questão 37    (CESPE/2014/CD) Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo
quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão.
[…] A menina abriu os olhos pasmada.
A expressão “na figura de um cão” (l.21) e o termo “pasmada” (l.25) desempenham, no contexto sintático em que se inserem, a função de complemento nominal
e predicativo do sujeito, respectivamente.
Questão 38    (CESPE/2010/DETRAN-ES) O agravamento da crise urbana nos países
em desenvolvimento e as mudanças políticas, sociais e econômicas, que, no mo-
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mento, se processam em escala mundial, requerem novo esforço governamental
para a organização das cidades e dos seus sistemas de transporte.
Na linha 5, a presença da preposição de antes das expressões “cidades” e “seus
sistemas” indica que esses termos complementam a ideia de “organização”.
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GABARITO – BLOCO IV
1. b

14. d

27. E

2. e

15. d

28. E

3. c

16. c

29. C

4. a

17. c

30. C

5. c

18. b

31. C

6. e

19. b

32. E

7. b

20. c

33. E

8. b

21. E

34. C

9. a

22. E

35. E

10. d

23. C

36. C

11. c

24. E

37. C

12. d

25. C

38. C

13. a

26. E
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GABARITO COMENTADO – BLOCO IV
Questão 1    (2017/INSTITUTO EXCELÊNCIA) Considere esta fala de Jon:
“Isso explica o salame italiano na minha orelha esquerda”.
Os termos destacados são classificados sintaticamente como:
a) Complementos nominais.
b) Adjuntos adnominais.
c) Adjuntos adverbiais.
d) Nenhuma das alternativas.

Letra b.
Veja que tanto “minha” (pronome possessivo adjetivo) quanto “esquerda” (adjetivo) são palavras que se referem ao substantivo “orelha”.

Questão 2    (2016/QUADRIX) É muito comum que um adjetivo exerça a função de
adjunto adnominal, ligando-se a um nome que ajuda a caracterizar. Assinale, entre
as opções, a única em que tal função sintática não é exercida pelo adjetivo destacado.
a) “Um pequeno grupo de crianças é capaz de desenvolver uma defesa natural à
AIDS.”
b) “Um pequeno grupo de crianças é capaz de desenvolver uma defesa natural à
AIDS.”
c) “O sistema imunológico simplesmente ignorou a presença do vírus no corpo.”
d) “Sistema de defesa do corpo humano.”
e) “As células de defesa acabam morrendo por inflamação crônica e o sistema fica
vulnerável.”
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Letra e.
Na letra e, apesar de “vulnerável” ser uma característica atribuída ao “sistema”,
ambos não estão no mesmo sintagma. “O sistema” é o sujeito, ao passo que “vulnerável” é um predicativo do sujeito.
Nas demais opções, todos os adjetivos estão no mesmo sintagma que o substantivo a que se referem.

Questão 3    (2016/FAPESE) Faça a associação entre as colunas 1 e 2 a seguir.
Coluna 1 Frase com termo sintático destacado
1. Chegou mais tarde o prefeito.
2. Aconteceram abalos sísmicos.
3. A cidade ficou vazia.
4. O secretário esperou ansioso pela resposta.
5. Certos casos da política acabam virando parte do anedotário.
Coluna 2 Classificação do termo sintático destacado

(  )
adjunto adverbial

(  )
predicado da oração

(  )
predicativo do sujeito

(  )
adjunto adnominal

(  )
sujeito da oração

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) 1 • 2 • 4 • 3 • 5
b) 1 • 5 • 3 • 4 • 2
c) 1 • 5 • 4 • 3 • 2
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d) 3 • 2 • 5 • 4 • 1
e) 5 • 4 • 3 • 2 • 1

Letra c.
Na oração 1, “mais tarde” indica quando a ação de chegar foi executada (por isso,
adjunto adverbial).
Na oração 2, pergunte ao verbo: o que aconteceram? A resposta é “abalos sísmicos” (sujeito).
Na oração 3, o “a” é um artigo que acompanha o substantivo “cidade” (por isso,
adjunto adnominal, como todo e qualquer artigo da nossa língua).
Na oração 4, “ansioso” é uma característica atribuída ao sujeito “o secretário”,
mesmo não estando no mesmo sintagma (por isso, predicativo do sujeito).
Na oração 5, por fim, pergunte ao verbo: quem acabam virando parte do anedotário? A resposta é “certos casos da política”, sujeito da oração, e o predicado é
tudo aquilo que não é sujeito.

Questão 4    (COPEVE/UF-AL)
Em praias de indiferença
Navega o meu coração.
Venho desde a adolescência
Na mesma navegação.
[…]

MEIRELES, Cecília. Constância do deserto. Obra Poética. Rio de Janeiro: nova Aguiar, 1995. p.
336

Assinale a alternativa correta em relação aos vocábulos destacados nos versos do
poema.

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

185 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

a) Tanto adolescência, quanto navegação, são núcleos de indicadores circunstanciais.
b) Tanto o sujeito de navega, como o sujeito de venho, encontra-se elíptico.
c) Os dois verbos, que aparecem nos versos, apresentam-se como transitivos.
d) O sujeito de navega encontra-se explícito no primeiro verso do poema.
e) O vocábulo indiferença é núcleo de um adjunto adverbial.

Letra a.
“Desde a adolescência” e “na mesma navegação” são adjuntos adverbiais que se
referem ao verbo “venho”, e o núcleo de cada um deles são os substantivos “adolescência” e “navegação”.
b) Errada. Pois o sujeito de “navega” é “o meu coração”.
c) Errada. Porque os dois verbos são intransitivos.
d) Errada. Visto que o sujeito de “navega” está no segundo verso.
e) Errada. Uma vez que o núcleo do adjunto adverbial “em praias de indiferença” é
“praias”. “Indiferença” é núcleo do adjunto adnominal que se refere ao substantivo
“praias”.
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Questão 5    (2016/QUADRIX) Assinale a alternativa que contenha um termo retirado da tirinha que exerce a função sintática de adjunto adnominal.

a) “de uma vez”.
b) “não”.
c) “das minhas gengivas”.
d) “strip tease”.
Letra c.
Note que a expressão “das minhas gengivas” caracteriza o substantivo “strip tease”, que é concreto. “De uma vez” é um adjunto adverbial que se refere ao verbo
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“caem”; “não” também é um adjunto adverbial; “strip tease” é o núcleo do objeto
direto do verbo “suportar”.

Questão 6    (2016/JOTA CONSULTORIA) O termo grifado é adjunto adnominal em:
a) Aquele político nunca teve capacidade para administrar.
b) O estatuto exige obediência aos princípios governamentais.
c) Tive dúvidas acerca de algumas teorias matemáticas.
d) Políticos brasileiros têm horror ao nepotismo.
e) O surgimento de teorias filosóficas facilitou o progresso.

Letra e.
Primeiramente, vale observar que, nas letras a a d, as expressões destacadas são
iniciadas por preposições diferentes de “de”, e todas se referem a substantivos abstratos (o que já te levaria a marcar a letra e, conforme expliquei no detalhamento
teórico. Além disso, na letra e, perceba que a ideia é a de que as teorias filosóficas
é que surgem, não sendo, portanto, paciente. Logo, apenas nessa alternativa há
adjunto adnominal.

Questão 7    (2016/EDUCA) (…) o ato de mascar chiclete não substitui uma higienização completa.
Assinale a opção INCORRETA a respeito da análise do fragmento acima.
a) “ato” é o núcleo do sujeito.
b) “substitui” é o verbo transitivo indireto, pois pede complemento.
c) “uma higienização completa” é complemento verbal.
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d) “O ato de mascar chiclete” é o sujeito simples, pois apresenta um só núcleo.
e) “completa” é o adjunto adnominal do objeto.

Letra b.
O verbo “substitui” é transitivo direto (e não indireto), uma vez que exige complemento não preposicionado. Todas as demais alternativas estão corretas. Quero dar
atenção especial à letra e, pois “completa” é um adjetivo responsável por caracterizar o substantivo “higienização”, que, por sua vez, é o núcleo do objeto direto.

Questão 8    (2016/FGV) “Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a
questão da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de políticas de controle
ao crescimento desordenado das cidades”.
Nesse primeiro período do texto 1, o termo que se liga sintaticamente a um termo
anterior, de forma diferente dos demais, é:
a) concentração de renda;
b) espaço das cidades;
c) falta de planejamento;
d) promoção de políticas;
e) crescimento das cidades.
Letra b.
Primeiramente, note que apenas o substantivo “espaço” é concreto (ao passo que
“concentração”, “falta”, “promoção” e “crescimento” são abstratos). Essa já seria
uma excelente forma para eliminar as impossibilidades (já que o termo grifado na
letra b só admite a classificação de adjunto adnominal). Além do mais, os termos
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grifados nas demais alternativas possuem semântica passiva em relação ao substantivo a que se referem. Logo, nas demais alternativas, a classificação adequada
é complemento nominal.

Questão 9    (2016/QUADRIX) Releia o trecho destacado a seguir:
[…] cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial respeito ao Código de Ética da profissão […]
Após a leitura, indique a alternativa que traz a correta classificação sintática dos
elementos grifados.
a) Adjuntos adnominais.
b) Objetos indiretos.
c) Complementos nominais.
d) Objetos diretos.
e) Núcleos do sujeito
Letra a.
Primeiramente, todos os termos grifados não são preposicionados. Perceba que todos eles se referem ao substantivo “dispositivos” e integram um mesmo sintagma.
Por isso são adjuntos adnominais.

Questão 10    (2016/QUADRIX)
Pneumotórax
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
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Mandou chamar o médico:
— Diga trinta e três.
— Trinta e três… trinta e três… trinta e três…
— Respire.
……………………………………………………………………………………
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o
[pulmão direito infiltrado.
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Manuel Bandeira

(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007, p. 123.)

Após a leitura do poema e considerando seu contexto, assinale a alternativa correta.
a) No primeiro verso, todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical.
b) Em “mandou chamar o médico”, a palavra em destaque exerce a função sintática de sujeito simples.
c) A palavra “não”, no último verso, exerce a função de adjunto adnominal.
d) “Tango”, no último verso, é o núcleo do objeto direto.
e) Em “no pulmão esquerdo”, o vocábulo em destaque pertence ao grupo dos substantivos e exerce a função de complemento nominal.

Letra d.
“Um tango argentino” é objeto direto do verbo “tocar” (e o núcleo é o substantivo
“tanto”).
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a) Errada. Porque “e” é uma conjunção e “noturnos” é um adjetivo, ao passo que
as demais palavras do primeiro verso são substantivos.
b) Errada. Porque “médico” é núcleo do objeto direto.
c) Errada. Porque “não” é um adjunto adverbial.
e) Errada. Porque “esquerdo” é um adjetivo que caracteriza “pulmão”, além de ser
adjunto adnominal.

Questão 11    (2016/FUNCAB) Sintaticamente, o termo destacado está corretamente analisado em:
a) “O resto, dizia ELE.” / objeto direto.
b) “Eu carregava comigo UM CHOCALHO DE CASCAVEL amarrado em um cordão
encardido” / adjunto adverbial.
c) “Parecia muito PEQUENO o ideal de meu pai.” / predicativo do sujeito.
d) “A gola ENGOMADA de minha camisa não escondia essa sentença peçonhenta.”
/ complemento nominal.
e) “Eu corria pelos matos cheio DE CARRAPICHOS E CARRAPATOS” / agente da
passiva.

Letra c.
“Pequeno” é uma característica atribuída ao sujeito posposto “o ideal de meu pai”.
Como a característica não integra o sintagma do sujeito, classificamos como predicativo do sujeito.
Na letra a, “ele” é o sujeito do verbo “dizia”; na letra b, “um chocalho de cascavel”
é o objeto direto do verbo “carregava”; na letra d, “de carrapichos e carrapatos” é
um complemento nominal que se refere ao advérbio “cheio”.
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Questão 12    (2015/FGV) Entre os termos sublinhados a seguir, aquele que exerce
a função de complemento é:
a) áreas da cidade;
b) campanhas de conscientização;
c) cidades de médio porte;
d) cobrança de pedágio;
e) número de vítimas.
Letra d.
Na alternativa correta, veja que “pedágio” é paciente em relação à “cobrança”, uma
vez que o pedágio é cobrado, não é ele que cobra.
Nas demais alternativas, os termos destacados são adjuntos adnominais.

Questão 13    (2015/FGV) O termo que exerce a função de complemento, e não de
adjunto, é:
a) salvadora da Pátria;
b) apoio de governos vizinhos;
c) dinheiro de várias nações;
d) 230 trilhões de dólares;
e) a maior floresta do mundo.
Letra a.
Note que, a Pátria não é quem salva, mas sim quem recebe a salvação (portanto, paciente).
Nas outras alternativas, os temos sublinhados são adjuntos adnominais.
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Questão 14    (2015/FGV) Considerando os seguintes segmentos do texto 1: “redução da maioridade penal” e “inclusão de jovens”, a afirmação correta sobre o papel
dos termos sublinhados é:
a) os dois termos exercem a função de adjuntos adnominais;
b) apenas o primeiro termo exerce a função de adjunto;
c) apenas o segundo termo exerce a função de adjunto;
d) os dois termos exercem a função de complementos nominais;
e) apenas o primeiro termo exerce a função de complemento.
Letra d.
Note, primeiramente, que “redução” e “inclusão” são substantivos abstratos.
Em seguida, é preciso perceber que a maioridade não pratica o ato de reduzir algo,
bem como os jovens não praticam o ato de incluir algo. Na verdade, a maioridade
sofre a ação de ser reduzida, bem como os jovens sofrem a ação de serem incluídos.
Em outras palavras: os dois termos destacados estão preposicionados e são pacientes em relação ao substantivo a que se referem. Por isso, a classificação dos
dois termos é complemento nominal.

Questão 15    (2015/BIO-RIO) O segmento sublinhado que exemplifica um complemento e não um adjunto, é:
a) bem-estar dos animais.
b) resultado das pesquisas.
c) o caso do Dalai Lama.
d) pesquisa de animais.
e) animais de estimação.
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Letra d.
Na alternativa correta, os animais não são capazes de praticar o ato de pesquisar.
Aliás, os animais são pesquisados por alguém. Por isso, é o único complemento
nominal. Os demais são classificados como adjuntos adnominais.

Questão 16    (2015/FGV) Cabeça nas nuvens
Quando foi convidado para participar da feira de educação da Microsoft, Diogo Machado já sabia que projeto desenvolver.
O estagiário de Informática da Escola Estadual Professor Francisco Coelho, em
Cachoeiro de Itapemirim (ES), estava cansado de ouvir reclamações de alunos que
perdiam arquivos no computador. Decidiu criar um sistema para salvar trabalhos na
própria internet, como ele já fazia com seus códigos de programação. Dessa forma,
se o computador desse pau, o conteúdo ficaria seguro e poderia ser acessado de
qualquer máquina. A ideia do recém-formado técnico em Informática se baseava em
clouding computing (ou computação em nuvem), tecnologia que é aposta de gigantes como Apple e Google para o armazenamento de dados no futuro.
Em três meses, Diogo desenvolveu o Escola na Nuvem (escolananuvem.com.
br), um portal em que estudantes e professores se cadastram e podem armazenar
e trocar conteúdos, como o trabalho de Matemática ou os tópicos da aula anterior.
As informações ficam em um disco virtual, sempre disponíveis para consulta via
web.

(Extraído da Revista Galileu, n. 241)

Assinale a opção que indica o segmento em que a preposição de tem função sintática diferente das demais.
a) “participar da feira de educação”
b) “O estagiário de informática”
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c) “cansado de ouvir reclamações”.
d) “aposta de gigantes como Apple”.
e) “trabalho de matemática”.

Letra c.
Se você se lembrar bem da explicação que dei sobre preposições, conjunções e interjeições neste PDF, afirmei que essas classes gramaticais não possuem classificação sintática. Não usei a palavra função. Dizer que ele não possui classificação
sintática é o mesmo que dizer que essas três classes morfológicas não possuem
uma definição na sintaxe.
Em questões como essa, o que o examinador quer de você: todas as preposições
apresentadas iniciam termos que possuem classificação sintática. Você deve descobrir qual dos termos preposicionados possui classificação sintática distinta da
dos demais. Isso ocorre na letra c, uma vez que o termo “de ouvir reclamações”
refere-se ao adjetivo “cansado” (que, por seu turno, no texto acima apresentado,
refere-se ao substantivo “estagiário”). Como bem sabemos, termos preposicionados que são subordinados a adjetivos são sempre complementos nominais.

Questão 17    (2015/UFR-RJ) “Assim, formam-se experts em articulações do joelho
esquerdo que não sabem quem foi Hipócrates.”
A palavra sublinhada assume, respectivamente, classe gramatical e função sintática de:
a) adjetivo e predicativo do sujeito.
b) substantivo e núcleo do sujeito.
c) adjetivo e adjunto adnominal.
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d) advérbio e adjunto adverbial.
e) substantivo e predicativo do objeto.
Letra c.
O examinador deseja saber a classificação morfológica e sintática do vocábulo “esquerdo”. Morfologicamente, por ser uma característica atribuída ao substantivo “joelho”, é um adjetivo. Sintaticamente, por estar no mesmo sintagma que o substantivo a que se refere, é um adjunto adnominal.

Questão 18    (2015/IMA) Qual a função sintática do termo grifado na oração a seguir?
“Certamente, um consumo racional é necessário a todos”
a) Adjunto adverbial.
b) Complemento nominal.
c) Núcleo do predicado.
d) Predicativo do sujeito.
Letra b.
Primeiramente, perceba que “necessário” é um adjetivo que se refere ao substantivo “consumo”. “A todos” é um termo preposicionado subordinado a um adjetivo.
Por isso, um complemento nominal.

Questão 19    (2015/FGV) Esta é uma das zonas de maior tensão da indústria farmacêutica mundial. Se por um lado os medicamentos ficam mais baratos pela fórmula já existir e ser comprovadamente eficiente, por outro lado os custos mais baixos são consequências diretas do não investimento das fabricantes dos genéricos

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

197 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

em pesquisas para novos medicamentos e no marketing de seus produtos. Assim,
de certa forma, há um certo risco sobre a descoberta de novos medicamentos bons
para a população.
Por outro lado, como há o respeito às patentes dos medicamentos (salvo casos especiais, como foi com os medicamentos do coquetel anti-HIV), as indústrias farmacêuticas têm tempo de sobra para recuperar os investimentos em pesquisa durante
o tempo em que seus medicamentos estão “sozinhos” no mercado. Vale também
ressaltar que os medicamentos genéricos não tiram os de marca (referência) do
mercado, apenas concorrem lado a lado. (Saúde Melhor)
O termo sublinhado a seguir que exerce a função de adjunto do termo anterior é:
a) compra do medicamento;
b) preço do medicamento;
c) fabricante dos genéricos;
d) descoberta de novos medicamentos;
e) marketing de seus produtos.
Letra b.
Primeiramente, vale destacar que “preço” é o único substantivo concreto apresentado nas alternativas (por isso, “do medicamento” é um adjunto adnominal).
Chamo sua atenção para a letra e: o substantivo “marketing” foi usado com o sentido de divulgação, o que o torna abstrato.

Questão 20    (2015/FGV) “O programa de medicamentos genéricos (1), criado no
Brasil em 1999 com a promulgação da Lei n. 9.787 (2), se deu três anos após
o país voltar a respeitar o direito de patentes, em 1996. Após apenas 4 anos da
criação dessa lei (3), os genéricos já se encontravam disponíveis em mais de 4 mil
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apresentações, abrangendo as principais classes terapêuticas, atendendo a mais de
60% das necessidades de prescrições médicas (4).”
Considerando os termos sublinhados e numerados, são complementos dos termos
anteriores:
a) (1) e (2);
b) (1), (3) e (4);
c) (2), (3) e (4);
d) (1) e (3);
e) (1), (2) e (3).

Letra c.
Vale inicialmente perceber que todos os termos destacados estão preposicionados
e se referem a substantivos.
Em (1), o substantivo “programa” é concreto, o que descarta a possibilidade de
complemento nominal; em (2), a Lei n. 9.787 recebe a ação de ser promulgada;
em 3, a lei recebe a ação de ser criada; em 4, as prescrições médicas não sentem
a necessidade. Na verdade, alguém sente a necessidade das prescrições médicas.

Questão 21    (CESPE/2017/SE-DF) Ambas as frases cumprem a sua função, que é
transmitir um certo conteúdo.
Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (l.6 e 7), fosse deslocado para
imediatamente após “conteúdo”, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas
entre os termos da oração em que o trecho ocorre.
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Errado.
De fato, o deslocamento de “certo” altera o sentido original do texto, mas não afeta
as relações sintáticas. Estando posposto o anteposto ao vocábulo “conteúdo”, não
deixa de ser um adjunto adnominal.

Questão 22    (CESPE/2016/FUB) Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou
sua universidade federal. A Universidade de Brasília (UnB) foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e
formar profissionais engajados na transformação do país.
A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se o trecho
“promessa de reinventar a educação superior” (l.3) fosse substituído por promessa de reinvenção da educação superior.

Errado.
No trecho original, “a educação superior” é o objeto direto do verbo “reinventar”, o
que garante a leitura de que a educação superior é paciente em relação ao ato de
reinventar. Já na reescritura, temos uma ambiguidade: a educação superior sofre
a reinvenção ou pratica a reinvenção? Se sofre, temos um complemento nominal.
Se pratica, temos um adjunto adnominal. Essa ambiguidade modifica o sentido
original do texto. Além disso, para o Cespe, a ambiguidade também é considerada
um erro gramatical.

Questão 23    (CESPE/2016/ANVISA)
Do ponto de vista de médicos e pacientes, não importa se os medicamentos são de
referência ou genéricos, eles devem ser eficientes, conter as doses do princípio químico ativo exatamente como divulgado na caixa, e ser livres de impurezas tóxicas.
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[…]
No entanto, estudos e escândalos têm alertado a comunidade médica para o risco
da disseminação descontrolada de medicamentos de qualidade questionável.
Nos termos “livres de impurezas tóxicas” (l.10 e 11) e “risco da disseminação descontrolada” (l.20), verifica-se paralelismo de funções sintáticas entre “de impurezas” e “da disseminação” e entre “tóxicas” e “descontrolada”.

Certo.
“De impurezas” é um termo preposicionado que se refere ao adjetivo “livres” (logo,
um complemento nominal). “Da disseminação” é um termo preposicionado que se
liga ao substantivo “risco”, que é abstrato.
Aqui vai uma dica: nem sempre vai ser simples identificar a relação agente/paciente. Nesses casos, pense sempre que, se não é verdadeiramente um agente,
trata-se de um complemento nominal. Quando a questão fala em paralelismo é o
mesmo que dizer que os dois termos possuem a mesma função sintática.

Questão 24    (CESPE/2016/INSS) Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares, diante
de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro
Shakespeare.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso o termo “em casa”
(l.18) fosse isolado por vírgulas.

Errado.
Mais tarde, veremos uma lição importantíssima: não se separa por vírgula o substantivo de seu adjunto adnominal. “Casa” é um substantivo concreto, e “do Sr. Dr.
Estêvão Soares” é um adjunto adnominal que se refere a ele.
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Questão 25    (CESPE/2016/TRE-PI) Essa situação foi alterada apenas com a Emenda Constitucional 22 n. 25/1985, que concedeu, embora em caráter facultativo, o
direito de voto ao analfabeto.
No trecho “o direito de voto ao analfabeto” (l.22 e 23), a substituição da preposição
“de” por ao manteria a correção, mas acarretaria ambiguidade a esse trecho.
Certo.
Seria gramaticalmente correta a construção “o direito ao voto ao analfabeto”, mas
haveria um problema de interpretação. No trecho original, entende-se que o analfabeto tem o direito de votar. Na reescritura, além do primeiro sentido, poder-se-ia entender que o analfabeto foi votado.

Questão 26    (CESPE/2016/TRE-PI)
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Os termos “no trânsito de Teresina” e “aqui” exercem a mesma função sintática nas
frases em que ocorrem.
Errado.
“No trânsito de Teresina” é um complemento nominal ligado ao substantivo “mudanças”. “Aqui” é um adjunto adverbial, ligado ao verbo “clique”.

Questão 27    (CESPE/2016/TRE-PI) Do fenômeno que corresponde ao que C. Lévy-Strauss chama de “as variantes culturais” resulta a ideia de que a identidade
cultural é, ao mesmo tempo, estável e movediça.
No primeiro período do texto, os termos “cultural”, “estável” e “movediça” exercem
a mesma função sintática, uma vez que atribuem característica ao termo “identidade” (l.3).
Errado.
“Cultural” é um adjunto adnominal, porque integra o mesmo sintagma do adjetivo
“identidade”. Em contrapartida, “estável” e “movediça”, apesar de fazerem referência ao mesmo substantivo, não estão integrados ao mesmo sintagma, o que as
torna predicativos do sujeito.

Questão 28    (CESPE/2016/DPU)
O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então
existentes — e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas — já
dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas
de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas.
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[…]
O termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da causa, além de ações coletivas e mediação.
[…]
Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide
judicial impõe.
Os elementos “já” (l.6), “atual” (l.35) e “Hoje” (l.38) desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem.
Errado.
“Já” e “hoje” são dois adjuntos adverbiais de tempo, ao passo que “atual” é um
adjunto adnominal.

Questão 29    (CESPE/2015/TJDFT)
A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA.
A oração “de produzir materiais preciosos” (l.1) e o termo “de ENERGIA ELÉTRICA”
(l.2) desempenham a mesma função sintática no período.
Certo.
Primeiramente, vale notar que os dois termos estão preposicionados. O primeiro
está conectado ao adjetivo “capaz. O segundo está ligado ao substantivo abstrato
“condutor”. Como a energia elétrica é conduzida, nota-se a semântica passiva.
Portanto, os dois são complementos nominais.
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Questão 30    (CESPE/2015/TJDFT) O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha
para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT.
A substituição da palavra “energia”, em “novas fontes de energia sustentáveis” (l.4
e 5) por energias prejudicaria a clareza do texto, por resultar em ambiguidade em
relação ao termo que a palavra “sustentáveis” modifica.
Certo.
“Sustentáveis” é um adjetivo que, por estar no plural, claramente caracteriza o
substantivo “fontes”. Todavia, com a flexão do substantivo “energia” para energias, “sustentáveis” pode atribuir sentido aos dois substantivos. Em qualquer uma
das circunstâncias, “sustentáveis” é um adjunto adnominal.

Questão 31    (CESPE/2015/TRE-RS) A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
Os termos “de convocação” (l.22) e “de grande número de eleitores” (l.22 e 23)
desempenham a mesma função sintática.
Certo.
“De convocação” é um complemento nominal do substantivo “necessidade”, assim
como “de grande número de eleitores” também é um complemento nominal, mas
que se refere ao substantivo “convocação”.

Questão 32    (CESPE/2015/TRE-RS)
Outra fraude muito comum é o chamado “mapismo”.
[…]

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

205 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
As palavras “muito” (l.12) e “grande” (l.22) desempenham a função de adjuntos
adverbiais nas orações em que ocorrem.
Errado.
“Muito” é realmente um adjunto adverbial de intensidade que se refere ao adjetivo “comum”. Mas “grande” é um adjunto adnominal que se refere ao substantivo
“número”.

Questão 33    (CESPE/2015/TRE-MT) Não é à toa que se utiliza a denominação eleitor-cidadão, de caráter dúplice, quando se percebe que, por um lado, chama-se de
eleitor aquele que comparece livre e conscientemente às urnas para registrar seu
voto, e, por outro lado, chama-se de cidadão aquele que tem o poder-dever de fiscalizar as eleições.
Na linha 15, as palavras “livre” e “conscientemente” modificam, respectivamente,
“eleitor” e “comparece”.
Errado.
Ambos os vocábulos são adjuntos adverbiais, e que modificam o verbo “comparece”. Tome muito cuidado: ao enumerar advérbios terminados em -mente, pode-se
usar esse sufixo apenas no último vocábulo. O que o texto quer dizer que eleitor é
aquele que comparece livremente e conscientemente. Veja outro exemplo:
Ex.: ele comeu exagerada e deliberadamente.
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O que se quer dizer é que ele comeu exageradamente e deliberadamente. Note
que, nesse tipo de construção, o vocábulo sem o sufixo –mente permanece no feminino, e não no masculino. Mais um exemplo:
Ex.: a chefe falava calma, pausada e firmemente.
Você já entendeu: ela falava calmamente, pausadamente e firmemente.

Questão 34    (CESPE/2015/TCE-RN) A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Copa 2014 (CAFCOPA) constatou indícios de superfaturamento em contratos
relativos a consultorias técnicas para modelagem do projeto de parceria público-privada usada para construir uma das arenas da Copa 2014.
Na linha 5, a expressão “da Copa 2014” modifica o conteúdo semântico do substantivo “arenas”.
Certo.
“Da Copa 2014” é um adjunto adnominal que se refere ao substantivo “arenas”.

Questão 35    (CESPE/2014/PF) Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos
crimes conexos – geralmente de caráter transnacional – com a criminalidade e a
violência.
Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com a criminalidade e a
violência”, deve-se à regência do vocábulo “conexos”.
Errado.
A preposição “com” surge em função do substantivo “associação” (associação de
algo com algo). Tanto “do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos” quanto
“com a criminalidade e a violência” são complementos nominais.
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Questão 36    (CESPE/2014/ICMBIO) A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho
formal.
Na linha 13, caso se substituísse o trecho “ao mercado de trabalho formal” por às
benesses das leis trabalhistas, a correção gramatical do período seria mantida,
visto que o elemento “acesso” rege complemento com a preposição a e “benesses”
está especificado pelo artigo as.

Certo.
Primeiramente, perceba: a questão não pergunta sobre o sentido original, mas
apenas pela correção gramatical. O termo “ao mercado de trabalho formal” é um
complemento nominal que se refere ao substantivo “acesso”.
Fez-se uso da preposição “a”, unida ao artigo “o”, que concorda com o substantivo
“mercado”. Já “benesses” é um vocábulo feminino e plural, o que exige a troca do
artigo.

Questão 37    (CESPE/2014/CD) Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo
quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão.
[…] A menina abriu os olhos pasmada.
A expressão “na figura de um cão” (l.21) e o termo “pasmada” (l.25) desempenham, no contexto sintático em que se inserem, a função de complemento nominal
e predicativo do sujeito, respectivamente.
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Certo.
“Na figura do cão” é um termo preposicionado que se refere ao adjetivo “encarnada”. “Pasmada” é um predicativo do sujeito que faz referência ao substantivo
“menina”.

Questão 38    (CESPE/2010/DETRAN-ES) O agravamento da crise urbana nos países
em desenvolvimento e as mudanças políticas, sociais e econômicas, que, no momento, se processam em escala mundial, requerem novo esforço governamental
para a organização das cidades e dos seus sistemas de transporte.
Na linha 5, a presença da preposição de antes das expressões “cidades” e “seus
sistemas” indica que esses termos complementam a ideia de “organização”.

Certo.
Os dois termos preposicionados são complementos nominais ligados ao substantivo
“organização”. O trecho apresenta uma enumeração de dois complementos nominais.
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5. Classes Gramaticais Fechadas
ARTIGOS
Definidos

Indefinidos

O, a, os, as

Um, uma, uns, umas

PRONOMES
Pessoais

Possessivos

Demonstrativos

Relativos

Interrogativos

Indefinidos

Oblíquos

Meu, minha

Este, estes

Que

Que

Algum(a)(s)

tônicos

átonos

Meus, minhas

Esta, estas

Quem

O que

Alguém

Eu

A mim,

Me

Teu, tua

Esse, esses

Onde

Quem

Nenhum(a)(s)

Tu

comigo

Te

Teus, tuas

Essa, essas

Cujo(a)(s)

Qual

Ninguém

Ele/ela

A ti, contigo

O, a, lhe,

Nós

A ele, a ela,

se

Vós

a si, consigo

Nos

Eles/

A nós,

Vos

elas

conosco

Os, as,

A vós,

lhes, se

Retos

Oblíquos

convosco
A eles, a

Seu, sua

Aquele, aquela

Quando

Quanto

Todo(a)(s)

Seus, suas

Aqueles, aquelas

Como

Quando

Tudo

Nosso, nossa

Isto, isso, aquilo

O qual

Onde

Outro(a)(s)

Nossos,

O, a, os, as

A qual

Por que

Outrem

Como

nossas

Mesmo(a)(s)

Os quais

Vosso, vossa

Próprio(a)(s)

As quais

Vossos,

Semelhante, tal

vossas

elas, a si,
consigo

Muito(a)(s)
Pouco(a)(s)
Certo(a)(s)
Vários(as)
Tanto(a)(s)
Quanto(a)(s)
Qualquer
Quaisquer
Nada
Cada
Algo

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

210 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

PREPOSIÇÕES
A, ante, após, até
Com, contra, de, desde, em, entre
Para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás

CONJUNÇÕES
Subordinativas integrantes

Subordinativas adverbiais

Que, se

Coordenativas

VER TABELA DE CONECTIVOS

6. Conectivos
CLASSIFICAÇÃO

EXEMPLOS

Aditivos

e, nem (nem...nem), não só...mas também, Não só fez um péssimo trabalho como
tampouco, tanto...quanto
também cobrou caro.

Adversativos

mas, porém, contudo, todavia, no entanto,
É um bom livro, todavia custa caro.
entretanto, e

Alternativos

ou, ou...ou, ora...ora, já...já, quer...quer, Ou mude seu
seja...seja
mude-se daqui!

Conclusivos

Logo, pois (deslocado), portanto, por con- Você estudou, portanto será aprovado
seguinte, assim, então, por isso
em um bom concurso!

Explicativos

Pois, que, porque, porquanto

Causais
Consecutivos

�Obs

CONECTIVOS

2

Concessivos

Comparativos

Condicionais

�Obs1

comportamento

ou

Não prejudique as pessoas, porque
você pode ser prejudicado!

Pois, Porque, visto que, como, uma vez que,
A torcida aclamou porque o gol foi
na medida em que, porquanto, haja vista
lindo!
que, já que
Tão (tamanho, tanto, tal)...que, de modo Foi tanto amor que os dois acabaram
que, de maneira que
Embora, conquanto, não obstante, ainda que,
mesmo que, se bem que, posto que, por mais
que, por pior que, apesar de que, a despeito
de, malgrado, em que pese.
Como, mais...(do) que, menos...(do) que,
, tão...como, tanto...quanto, tão...quanto,
assim como
Se, caso, sem que, se não, a não ser que,
exceto se, a menos que, contanto que,
salvo se, desde que

se casando.
Embora você tenha boas intenções, é
impossível acreditar em suas palavras.
O enfermeiro foi mais eficiente que o
médico.
Se você demorar, eu não vou te procurar.
Segundo pesquisas, o aquecimento
global é um efeito natural.

Conformativos

Conforme, consoante, como, segundo

Finais

Para, para que, a fim de que, de modo que, Os policiais trabalham para que a
de forma que, de sorte que, porque
segurança seja mantida.
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Proporcionais
Temporais

À proporção que, à medida que, quanto Os homens destroem o planeta à
mais, ao passo que
medida que se desenvolvem
Quando, enquanto, assim que, logo que, desde Enquanto os políticos descansam, os
que, até que, mal, depois que, eis que

brasileiros trabalham arduamente.

Parte escura: Conjunções coordenativas
Parte clara: Conjunções subordinativas adverbiais.
�Obs.1: É muito comum em provas que conjunções causais sejam usadas em orações com semântica
explicativa, e vice-versa.
�Obs.2: Sempre estudar as semânticas causais, consecutivas e concessivas juntas!
e
: Comparar (adversativas com concessivas; condicionais com temporais)
Conjunções em negrito: Estudar com atenção! Costumam confundir, por serem semelhantes.

7. Regências Verbais Especiais
7.1 Agradar
VTD: no sentido de “fazer carinho”.
Ex.: O esposo agradava a mulher.
VTI: no sentido de “ser agradável”.
Ex.: O assunto não agradou aos convidados.

7.2 Ajudar
VTD ou VTI (sem alteração de sentido).
Ex.: O professor ajudou os (aos) alunos.

7.3 Aspirar
VTD: no sentido de sorver (o ar), sugar.
Ex.: A diarista aspirou o pó da sala.
VTI: no sentido de desejar, almejar, querer.
Ex.: Ele aspira a um cargo público.
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7.4 Assistir
VTI: no sentido de ver, presenciar.
Ex.: Eu assisti ao maravilhoso clássico.
VTD (preferencialmente) ou VTI: no sentido de dar assistência, ajudar.
Ex.: O médico assiste os (aos) enfermos.
VI: no sentido de morar.
Ex.: A família Piquet assiste em Brasília.

7.5 Atender
VTI ou VTD (sem alteração de sentido).
Ex.: O juiz atendeu (a) todos os advogados.

7.6. Chamar
VTD: no sentido de convocar.
Ex.: A mãe chamou o filho para almoçar.
VTD ou VTI: no sentido de “dar nome” ou “apelidar”.
Ex.: Eles chamavam a (à) mãe de heroína.

7.7. Chegar
VI: mas, quando acompanhado de expressões locativas, deve-se usar a preposição “a”.
Ex.: Chegaremos cedo à escola.
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7.8 Implicar
VTD ou VTI: no sentido de “acarretar”, causar.
Ex.: O seu comportamento implica (em) demissão.

7.9 Lembrar/lembrar-se (também válido para esquecer/
esquecer-se)
VTD: lembrar/esquecer (sem o pronome).
Ex.: Meu pai lembra o seu nome. Eu esqueci a sua blusa.
VTI: lembrar-se/esquecer-se (com o pronome).
Ex.: Meu pai se lembra do seu nome. Em esqueci-me da sua blusa.

7.10 Obedecer
VTI.
Ex.: Eles não obedecem ao regulamento.

7.11 Proceder
VTI: no sentido “de iniciar”, “executar”.
Ex.: O ator procedeu à apresentação.
VI: no sentido de “ter procedência”, “ser verdadeiro”.
Ex.: A fala de empresário não procede.

7.12 Visar
VTD: no sentido “de mirar”, “ver”.
Ex.: O atirador visou o alvo.
VTI: no sentido “almejar”, “desejar”.
Ex.: Ele visa a um novo emprego.
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QUESTÕES DE CONCURSO – BLOCO V
Questão 1    (FCC/SEMEF MANAUS-AM/ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO/2019)
1. La Lettre – O centésimo aniversário de Claude Lévi-Strauss e a grande
atenção que suscita revelam a posição excepcional que ocupa o autor de Tristes
trópicos, uma das grandes figuras do pensamento do século XX. Qual é o papel
de Lévi-Strauss?
2. Eduardo Viveiros de Castro – Lévi-Strauss é um intelectual que excede
amplamente o quadro de sua disciplina, embora tenha sempre se preocupado
em só falar como antropólogo. Lévi-Strauss é uma referência de seu tempo.
3. La Lettre – Tristes trópicos se apresenta como um testemunho nostálgico de um mundo que está em via de desaparecer, uma vez que a assim chamada civilização destrói a diversidade cultural e os biótopos.
4. Eduardo Viveiros de Castro – Lévi-Strauss parece pensar que a espécie está vivendo seus últimos séculos, visto que causa danos irreversíveis
ao meio ambiente. Nossa espécie já enfrentou situações piores. Contudo, há
motivo para inquietação. Como gerir a expansão demográfica neste momento
em que a superpopulação oferece um perigo para nós mesmos? Talvez estejamos diante de um impasse antropológico, que é também biológico. A distinção
entre natureza e cultura se apagou: se havia dúvida sobre o fato de essas duas
“ordens” estarem imbricadas, agora não há mais. Vemos que a cultura é uma
força natural, e que a natureza está envolvida em redes culturais. Portanto, é
absurdo tentar distingui-las.
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Talvez sejamos a única espécie em risco de se extinguir sabendo disso de
antemão. Concomitantemente, no campo da ficção científica vai se desenvolvendo todo um imaginário em torno da salvação da espécie. A ficção científica
é a metafísica popular do nosso tempo, nossa nova mitologia.
Lévi-Strauss insistia na convergência entre o pensamento selvagem e a vanguarda da ciência. Parece que o mais primitivo e o mais avançado se juntam
desde o auge da modernidade.
(Trecho adaptado de entrevista com Eduardo Viveiros de Castro. Disponível em: www.scielo.br)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) Como gerir a expansão demográfica neste momento em que a superpopulação oferece um perigo para nós mesmos?
b) Lévi-Strauss parece pensar que a espécie está vivendo seus últimos séculos,
visto que causa danos irreversíveis ao meio ambiente.
c)...se havia dúvida sobre o fato de essas duas “ordens” estarem imbricadas...
d) Concomitantemente, no campo da ficção científica vai se desenvolvendo
todo um imaginário em torno da salvação da espécie.
e) O centésimo aniversário de Claude Lévi-Strauss e a grande atenção que suscita revelam a posição excepcional que ocupa o autor de Tristes trópicos...
Questão 2    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE PLANEJAMENTO/2019)
Envelhecer
Vá um homem envelhecendo, e caia na tolice de pensar que envelhece por
inteiro – famosa tolice. Alguém já notou: envelhecemos nisto, não naquilo; este
trecho ainda é verde, aquele outro já quase apodrece; aqui há seiva estuando,
além é coisa murcha.
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A infância não volta, mas não vai – fica recolhida, como se diz de certas
doenças. Pode dar um acesso. Outro dia sofri um ataque não de infância, mas
de adolescência: precipitei-me célere, árdego*, confuso. Meus olhos estavam
úmidos e ardiam; mãos trêmulas; os demônios me apertavam a garganta; eu
me sentia inibido, mas agia com estranha velocidade por fora. Exatamente o
contrário do que convém a um senhor de minha idade e condição.
Pior é o ataque de infância: o respeitável cavalheiro de repente começa a agir
como um menino bobo. Será que só eu sou assim, ou os outros disfarçam melhor?
*árdego: impetuoso.
(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 71)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na frase:
a) A quem (preocupar) os óbices da velhice se fosse sempre possível reviver algumas de nossas melhores experiências da infância?
b) Acredita o autor que (poder) chegar a sucumbir a ataques de infância quem
está vivendo muito mal o próprio envelhecimento.
c) Não se (lamentar) pelos infortúnios dos dias que correm o velho que guarda no
tesouro da memória seus momentos de felicidade.
d) Quando não (parecer) restar ao idoso desencantado senão memórias infelizes,
cumpre-lhe tornar felizes os dias que lhe sobram.
e) Ao envelhecimento feliz (costumar) agregar-se imagens de outra época em
que se foi igualmente feliz, em atração recíproca.
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Questão 3    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO CONTÁBIL/2019)
[Cartas sem resposta]
Deixamos na terra natal, além de recordações plantadas no ar, pessoas de saúde frágil e idade avançada, às quais prometemos que nossa visita não vai demorar.
Mesquinhas preocupações, cansaço, displicência, tédio de viajar por lugares muito
sabidos, cisma de avião, tudo isso e pequenos motivos nos afastam da nossa promessa. Acabamos escrevendo apenas cartas. Cartas, cartas! Repetem mecanicamente um carinho que devia ser cálido e físico, carregam abstrações, sombra de
beijos, não beijos. E chega um dia em que já não recebemos cartas em resposta às
que continuamos a mandar.
(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das
Letras, 2012, p. 167/168)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) Não (constar) entre os hábitos modernos a valorização da presença e da constância física do afeto.
b) Aos amigos que deixamos na cidade natal (caber) dispensar toda a nossa atenção.
c) Às pessoas idosas (reservar) sempre cada um de nós uma manifestação física
de afeto.
d) As cartas que não mais me (chegar) indiciam, quem sabe, um definitivo silêncio.
e) Palavras escritas e ditas a muita distância, (acabar) por ignorá-las quem as
recebe.
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Questão 4    (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019)
[Retratos fiéis]
Não sei por que motivo há de a gente desenhar tão objetivamente as coisas: o
galho daquela árvore exatamente na sua inclinação de quarenta e três graus, o casaco daquele homem justamente com as ruguinhas que no momento apresenta, e
o próprio retratado com todos seus pés-de-galinha minuciosamente contadinhos...
Para isso já existe há muito tempo a fotografia, com a qual jamais poderemos competir em matéria de objetividade.
Se, para contrabalançar minhas lacunas, me houvesse Deus concedido o invejável dom da pintura, eu seria um pintor lírico (o adjetivo não é bem apropriado,
mas vai esse mesmo enquanto não ocorrer outro). Quero dizer, o modelo serviria
tão só do ponto de partida. O restante eu transfiguraria em conformidade com meu
desejo de fantasia e poder de imaginação.
(Adaptado de: QUINTANA, Mário. Na volta da esquina. Porto Alegre: Globo, 1979, p. 88)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) A muitos pintores (interessar) mais a observância dos detalhes do que o engenho.
b) Até mesmo aos pés-de-galinha (dedicar) aquele pintor sua obsessiva atenção.
c) A muitos amantes da pintura não (ocorrer) bem distingui-la da arte da fotografia.
d) Não (haver) tantas preocupações com o realismo, a imaginação sairia ganhando.
e) Há pintores cuja imaginação (ultrapassar) em muito os limites do realismo.
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Questão 5    (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019)
A chave do tamanho
O antes de nascer e o depois de morrer: duas eternidades no espaço infinito
circunscrevem o nosso breve espasmo de vida. A imensidão do universo visível com
suas centenas de bilhões de estrelas costuma provocar um misto de assombro,
reverência e opressão nas pessoas. “O silêncio eterno desses espaços infinitos me
abate de terror”, afligia-se o pensador francês Pascal. Mas será esse necessariamente o caso?
O filósofo e economista inglês Frank Ramsey responde à questão com lucidez e
bom humor: “Discordo de alguns amigos que atribuem grande importância ao tamanho físico do universo. Não me sinto absolutamente humilde diante da vastidão
do espaço. As estrelas podem ser grandes, mas não pensam nem amam – qualidades que impressionam bem mais do que o tamanho. Não acho vantajoso pesar
quase cento e vinte quilos”.
Com o tempo não é diferente. E se vivêssemos, cada um de nós, não apenas
um punhado de décadas, mas centenas de milhares ou milhões de anos? O valor
da vida e o enigma da existência renderiam, por conta disso, os seus segredos?
E se nos fosse concedida a imortalidade, isso teria o dom de aplacar de uma vez
por todas o nosso desamparo cósmico e as nossas inquietações? Não creio. Mas o
enfado, para muitos, seria difícil de suportar.
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016,
p. 35)

Há pleno atendimento às normas de concordância verbal na frase:
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a) O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constitui incógnitas indevassáveis à percepção humana.
b) A imensidão do universo, com suas incontáveis estrelas, aturdem e atemorizam
a muitos de nós, sejam crentes ou ateus
c) Caso lhes faltasse a imaginação, não teriam os homens qualquer preocupação
com a vastidão do espaço que alcançam perceber.
d) Milhares ou milhões de anos pouco, de fato, representa para aquele que tira os
olhos do universo e os interiorizam em si mesmos.
e) Fôssemos todos imortais e provavelmente haveria de experimentarmos o tédio
de não sentir o limite das grandes aventuras.
Questão 6    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA/2019)
Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB)
global. Nos Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de
30% do PIB do país.
Mas o sucesso tem sempre um custo – e as cidades não são exceção, segundo
análise do Fórum Econômico Mundial. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades
modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura desurbanização. Mas os especialistas
consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre
como as cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.
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A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades
inteligentes como Tallinn, na Estônia, os cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a
assinatura de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de “governo 4.0”.
Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem
com as pessoas.
(Adaptado de: “5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com)

Está redigido em conformidade com a concordância da norma-padrão o livre comentário sobre o texto:
a) Os cidadãos de algumas cidades inteligentes já se faz ouvir por meio de plataformas digitais.
b) Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental, desigualdade persistente, tudo afetam as cidades modernas.
c) Quando consultado pelo Fórum, os especialistas discorreram sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização.
d) É possível que a vida das pessoas nas cidades se tornem mais fáceis serem vividas com a digitalização.
e) Segundo algumas previsões, 70% da população mundial deverá habitar as cidades até 2050.
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Questão 7    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA/2019)
Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB)
global. Nos Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de
30% do PIB do país.
Mas o sucesso tem sempre um custo – e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas
das cidades modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências
da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura desurbanização. Mas
os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem
discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão
moldar a economia mundial.
A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades
inteligentes como Tallinn, na Estônia, os cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a
assinatura de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de “governo 4.0”.
Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas
digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais
e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.
(Adaptado de: “5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com)
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Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem
à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados em:
a) Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. (1º parágrafo)
b) Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. (1º
parágrafo)
c) Padrões insustentáveis de consumo. degradação ambiental e desigualdade
persistente são alguns dos problemas das cidades modernas. (2º parágrafo)
d) Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização.... (2º parágrafo)
e) Além disso. a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. (4º parágrafo)
Questão 8    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO/2019)
Limites da propriedade
Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.
Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles
já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso, lá vem ele, como uma flecha,
defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é
parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O espaço que é
propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha
terra são os limites do que necessito para viver.
Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu
corpo. Quando a terra é, de fato, uma propriedade, algo que é próprio ao corpo,
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ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais
do que meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro
é aquilo que não foi consumido pela vida.
(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

As formas verbais atendem às normas de concordância na frase:
a) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites
de propriedade a serem observados.
b) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder
plenamente a necessidades minhas.
c) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a
tomada de posse por um deles.
d) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.
e) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.
Questão 9    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO/2019)
Quem não gosta de samba
“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem
a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há pessoas que não suportam a música;
mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do
que a música é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e
ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal. Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável
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propensão ao “pecado da lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos
do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a música pudesse superexcitar a imaginação.
O que todo esse medo da música – ou de certos tipos de música – sugere? O vigor
e o tom dos ataques traem o melindre. Eles revelam não só aquilo que afirmam – a
crença num suposto perigo moral da música –, mas também o que deixam transparecer. O pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto,
detectar nesses ataques um índice da especial força da sensualidade justamente
naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?
O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas
ou com plena ciência do fato, nossos respeitáveis moralistas sabiam muito bem do
que estavam falando.
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado de modo a concordar com
o elemento sublinhado na frase:
a) A Aristóteles, Platão e a outros pensadores (impressionar) vivamente a magia
encantatória dos ritmos e das melodias musicais.
b) Crê o autor do texto que àquele a quem mais (abalar) os efeitos da música é
também quem mais conhece as razões para temê-la.
c) Todos os ataques que contra a música se (promover) costumam partir dos que
são extremamente sensíveis aos seus poderes.
d) Está no texto a convicção, contra a qual a poucos (ocorrer) de se levantar, de
que são irreprimíveis os efeitos gerados pelo ritmo musical.
e) A música, independentemente dos que nela (ter) a atenção concentrada, acaba
contagiando o ambiente em que se a promova.
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Questão 10    (FCC/AFAP/ANALISTA DE FOMENTO – ADVOGADO/2019)
[Vocação de professor]
Escritor nas horas vagas, sou professor por vocação e destino. “A quem os
deuses odeiam, fazem-no pedagogo”, diz o antigo provérbio; assim, pois, dando
minhas aulas há tantos anos, talvez esteja expiando algum crime que ignoro, cometido porventura nalguma existência anterior. Apesar disso, não tenho maiores
queixas de um ofício que, mantendo-me sempre no meio dos moços, me dá a ilusão de envelhecer menos rapidamente do que aqueles que passam a vida inteira
entre adultos solenes e estereotipados.
Outra vantagem da minha profissão principal é fornecer material copioso para
a profissão acessória. Se fosse ficcionista, que mina não teria à mão no mundo da
adolescência, mina ainda insuficientemente explorada e cheia de tesouros! Mas,
como não sou ficcionista, utilizo-me desse cabedal apenas para observação e reflexão; às vezes o aproveito nalgum monólogo inócuo, como este.
(Adaptado de: RÓNAI, Paulo. Como aprendi o Português e outras aventuras. Rio de Janeiro:
Edições de Janeiro, 2014, p. 109)

Para integrar adequadamente a frase dada, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma
a) do plural em Bem (poder) caber ao professor o exercício dos dotes de um
talentoso escritor.
b) do plural em Não (chegar) aos seus ouvidos de professor qualquer
recriminação por parte dos jovens alunos.
c) do singular em De todos os castigos que lhe (ocorrer) nenhum poderia
ser o da carreira de pedagogo.
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d) do singular em Dos talentos que lhe (caber) desenvolver, o de professor
foi o mais bem-sucedido.
e) do singular ou do plural, indiferentemente, em O fato de (haver) tantas
profissões permite boas escolhas.
Questão 11    (FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL/2018)
[Para onde vão as palavras]
Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da
imagem, e o mundo escrito e impresso diante do falado na tela. Tiras de quadrinhos
e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a
iniciantes que estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o
recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A imprensa, principal veículo da esfera pública no século XIX assim como em boa parte do século XX,
dificilmente será capaz de manter sua posição no século XXI.
Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu
quase diría que – apesar dos prognósticos pessimistas – o mais importante veículo
tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com
poucas exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de
informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) Entre as várias atrações que (conter) um livro, uma é a de tornar-se um objeto
do afeto de quem o possui.
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b) Se há imagens pelas quais se (deixar) prender um espectador, há palavras que
encantam um leitor.
c) Quando há num livro imagens excessivas, que (contaminar) um texto, as palavras saem desvalorizadas.
d) A despeito de (haver) nele figuras demais, esse livro infantil atrai também um
leitor adulto.
e) Aos frequentadores da internet (atrair) sobretudo o volume de informações que
nela circulam.
Questão 12    (FCC/SEAD-AP/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018)
Atenção: Considere o texto a seguir para responder à questão.
Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões
e talvez, indiretamente, a locomotiva do progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até
a viagem dos homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que
existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a escrita.
Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas e os faziam
viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam
em sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças
à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além disso, nos ensina como é pequeno
o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste
modo nos incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso
nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo real que inspirava nos
humanos a mesma ficção que os deleitava.
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As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades,
aquela dimensão da existência que, embora nunca tenha tido chance de se realizar,
foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos,
fantasias, pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos
e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória das gentes, mas só
a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse,
ao redor das fogueiras, quando nossos antepassados contavam-se histórias à noite
para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os espreitavam em qualquer parte.
(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

... mas só a escrita a fixou... (último parágrafo)
O elemento sublinhado possui, no contexto, a mesma função sintática do que está
também sublinhado em:
a) Contar histórias é o antecedente remoto da literatura...
b) ...inspirava nos humanos a mesma ficção...
c) ... as vidas que não tinham nem nunca teriam em sua miúda e sucinta realidade.
d) ... e os faziam viajar pelo espaço...
e) A oralidade contribuiu de maneira decisiva...
Questão 13    (FCC/SP PARCERIAS/ANALISTA TÉCNICO/2018)
Esportes, negócios
Comecinho dos anos 60, nosso professor de educação física, um homem já
encanecido (por isso, considerado um velho bem velho, na nossa perspectiva de
adolescentes), não tinha dúvida em nos dizer: “Não briguem por causa de futebol.
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Futebol como esporte não existe mais, desde que se profissionalizou. Só fazia sentido quando todos eram amadores e jogavam só pelo prazer do jogo e pelo amor
à camisa”. Era uma opinião radical, mas que nos fazia pensar em sua consistência.
Por certo o professor estava se referindo a experiências de sua meninice e adolescência, nos anos 30 e 40, quando o futebol ainda era uma espécie de arte pela
arte, sem a intromissão decisiva dos chamados “interesses do mercado”. Às vezes
acho que a nostalgia de meu professor tinha toda a razão de ser: era possível e
desejável gostar de um esporte apenas pelas qualidades intrínsecas desse esporte.
Altos negócios no mundo das atrações de massa supõem muito dinheiro, plena
visibilidade e excesso de celebração. Nada disso falta, hoje, aos esportes de alto
rendimento que sejam também negociáveis, isto é, que constituam matéria de
interesse para milhões de consumidores. Com isso, perde-se aquela dimensão de
gratuidade que havia nos esportistas empenhados numa tarefa em que a competitividade não eliminava o prazer, que por sua vez não se rendia a poderosos empresários. “O que passou passou. / Jamais acenderás de novo / o lume / do tempo que
passou” – já desabafou o poeta Ferreira Gullar, num momento de versos céticos. O
que é uma pena, diria nosso velho professor de educação física.
(Jayme de Souto Albuquerque, inédito)

As normas de concordância verbal estão adequada e plenamente atendidas na frase:
a) Remontam aos anos 60, às minhas aulas de educação física, a convicção das
ideias de meu professor quanto aos ônus que acarretaram a profissionalização do
futebol.
b) Ao nosso professor de educação física não impressionavam as supostas condições vantajosas a que veio se submeter a prática do futebol profissional.
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c) Quem viveu nos anos 30 certamente se deparou com uma realidade do esporte
que não podiam imaginar susceptíveis às rupturas que implicariam a profissionalização.
d) Sensível à fatalidade dos anos que inapelavelmente transcorre, o poeta Ferreira
Gullar deixou que em seus versos se expressasse, mais que uma nostalgia, as impossibilidades da memória.
e) O prazer de jogar e o amor à camisa, na época do amadorismo, não podia faltar ao praticante de um esporte cujos prazeres tornava dispensável qualquer outra
retribuição.
Questão 14    (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018)
Atenção: Para responder à questão, considere o texto a seguir.
A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos: a ausência
de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela causa depressão, facilita o aparecimento de doenças, aumenta a agressividade e pode levar
ao suicídio.
Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais
de 60 anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo
tarefas com os membros de nossa tribo. Hoje é possível sofrer de solidão mesmo
vivendo numa grande cidade.
Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida, mas agora
foi descoberto um neuropeptídio (NkB), uma espécie de hormônio, envolvido nesse
processo, e ao mesmo tempo um composto químico capaz de debelar os efeitos da
solidão.
Camundongos foram colocados sozinhos por duas semanas (o que equivale a
um ano para seres humanos). Após esse tempo, eles apresentavam os sintomas
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típicos da solidão. Suscetibilidade ao estresse e aumento da agressividade. Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento
na quantidade de NkB.
Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para
induzir o aumento do NkB artificialmente, sem expor os animais à solidão. Esses
animais, mesmo convivendo com outros de sua espécie, exibiram os sintomas da
solidão, comprovando que esse hormônio está envolvido com o aparecimento de
seus sintomas em camundongos. Como esse mesmo hormônio existe em seres
humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos
forem repetidos em pessoas.
Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro.
Será que é a falta de interação física que provoca a solidão, será a falta de estímulos visuais ou olfativos, ou uma combinação desses fatores?
Esses experimentos também sugerem que pode haver um medicamento capaz
de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Mas não seria melhor curar a solidão
interagindo com os amigos, a família e outras pessoas do convívio social? A solidão
é um problema criado pela sociedade moderna. Ele deve ser resolvido com uma
nova droga ou com uma mudança de comportamento?
(Adaptado de: REINACH, Fernando. Disponível em: ciencia.estadao.com.br)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) ... devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos
forem repetidos em pessoas.
b) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida...
c) ... esse hormônio faz parte do mecanismo que provoca os efeitos da solidão
e está envolvido com o aparecimento dos sintomas...
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d) Ela provoca depressão, facilita o aparecimento de doenças...
e) Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um
enorme aumento na quantidade de NkB.
Questão 15    (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018)
Atenção: Para responder à questão, considere o texto a seguir.

(Adaptado de: GIANNETTI, Eduardo. O elogio do vira-lata e outros ensaios. Companhia das
Letras, 2018, edição digital.)
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Os termos sublinhados exercem a mesma função sintática em:
a) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem (7º parágrafo)
b) a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração
seguinte (1º parágrafo)
c) É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica
à economia mundial que compromete o esforço de crescimento (6º parágrafo)
d) A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material (1º
parágrafo)
e) A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos
parcialmente provida pelo Estado (3º parágrafo)
Questão 16    (FCC/CREMESP/ADVOGADO/2016)
Leituras e adolescência
No meu tempo de ensino médio, entrada da adolescência, os livros de Português
ou as “seletas” adotadas eram implacáveis: não se buscava o gosto já formado do
estudante, ofereciam-se a eles sobretudo textos consagrados do século XIX. Modernismo? Quase nada (certamente uma pena, diga-se). Se algumas dessas leituras
nos chateavam bastante, outras, por diversas razões, prendiam nosso interesse.
Intrigava-nos uma palavra nova, uma expressão curiosa, uma construção sintática desconhecida, e nossa imaginação era chamada a frequentar linguagens incomuns. Não se passava a mão na cabecinha dos adolescentes, entregando-lhes o
que podiam mastigar sem esforço: chamavam-nos para as diferenças e desafios da
literatura adulta, para o impacto que ela promovia em nós. Certamente havia aberrações nessa didática conservadora, mas havia também o estímulo para a dificuldade e para o desconhecido, para o inabitual e o “novo” que pode haver no “velho”.
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Mas a recomendação que se pode fazer, sem querer recuar para programas obsoletos ou rígidas opções, é esta: tirar o estudante do trono em que a sociedade
de consumo e a pedagogia da facilitação o colocaram e lhe oferecer um espelho no
qual, em vez de ver apenas seu próprio rosto refletido, veja também tudo o que
está ao seu lado, e logo atrás dele, e muito atrás dele, alimentando ainda sua mais
acesa expectativa quanto ao que estará por vir.
(Tibúrcio Calógeras, inédito)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para
integrar corretamente a seguinte frase:
a) Não se (atribuir) aos jovens a responsabilidade pelos livros que devem ler,
consoante seu exclusivo interesse.
b) Pode ocorrer que (faltar) a um jovem leitor os atributos que o levem a escolher
bem o que deva ler.
c) Por que (haver) de faltar aos jovens o requisito necessário para fazerem suas
próprias escolhas?
d) São muitos os que (atrair) uma boa leitura, seja ela a de um romance tradicional ou experimental.
e) Não se (dever) permitir que os jovens tivessem seu gosto literário manipulado
pela sociedade de consumo.
Questão 17    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
Atenção: Leia a fábula “O leão, a raposa e a corça”, do escritor grego Esopo.
Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com quem
mantinha convívio: “Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a
maior corça que vive na floresta, faça com que ela venha às minhas mãos, pois ela
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tem um coração e entranhas que despertam o meu apetite”. A raposa se foi e, ao
encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente e, em seguida, lhe
disse: “Vim trazer boas novas! Você sabe que o leão, nosso rei, é meu vizinho. Ele
está doente, moribundo, e se pôs a considerar sobre qual dos animais iria sucedê-lo. O javali é sem juízo”, afirmava ele, “o urso, balofo, a pantera, ranzinza, o tigre,
fanfarrão. A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa
e um chifre que intimida as serpentes. Bom, mais delongas para quê? Por decisão
dele, você assumirá o reinado! E eu, que recompensa vou ganhar por ter-lhe dado
essa notícia em primeira mão? Vamos, prometa-me alguma coisa. Estou com pressa, não vá ele sentir a minha falta! Ele me tem como conselheira para tudo. Se você
quer ouvir a mim, sou velha, meu conselho é que você venha também e aguarde
junto do moribundo”. Assim disse a raposa. Com essas palavras, a corça ficou toda
cheia de si e foi à caverna, ignorando o que ia acontecer.
O leão, então, lançou impetuoso suas garras sobre ela, dilacerando-lhe somente
as orelhas, pois a corça tratou de fugir rapidamente para a floresta. Enquanto a
raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão gemia, entre fortes
rugidos, pois a fome e o desgosto o dominavam. Então ele suplicou à raposa que
fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça novamente, por meio de um
ardil. “A tarefa que você me atribuiu é difícil e penosa. Contudo, vou lhe dar esse
apoio”, disse a raposa. Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi
tramando trapaças rumo à floresta, seguindo a indicação de uns pastores, a quem
ela perguntou se tinham visto uma corça sangrando.
A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua peste!
E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros, inexperientes,
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estimulando-os a se tornarem reis!” A raposa rebateu: “Você é tão frágil e covarde
assim, que desconfia de nós, seus amigos? O leão, quando agarrou sua orelha, ia
dar conselhos e recomendações a respeito desse cargo tão importante, porque ele
está morrendo! E você não tolerou nem mesmo um arranhão da pata de um enfermo! Agora a indignação dele é muito maior que a sua, e ele pretende tornar rei
o lobo. Ai de mim, um senhor malvado! Mas venha, não se deixe sugestionar por
nada, comporte-se como um cordeiro. Juro por todas as folhas e fontes que não
sofrerá nenhum mal da parte do leão. Quanto a mim, quero apenas o seu bem”.
Com tais ludíbrios, a raposa convenceu a medrosa a acompanhá-la uma segunda vez. E quando a corça adentrou a caverna, o leão agarrou a sua janta e se pôs a
comer os ossos todos, o tutano e as entranhas. A raposa ficou parada, observando.
Nisso cai o coração da corça e a raposa sorrateiramente o apanha e devora, como
prêmio de seu empenho. E quando percebeu que o leão farejava todas as partes
mas não achava o coração, ela, postada à distância, lhe disse: “A bem da verdade,
essa fulana aí não tinha coração. Não adianta procurar! Que espécie de coração
teria ela, que veio ter por duas vezes à morada e às mãos de um leão?”
(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify,
2013, p. 309-311.)

A forma verbal destacada deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa e um
chifre que intimida as serpentes (1º parágrafo)
b) Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com
quem mantinha convívio (1º parágrafo)
c) A raposa se foi e, ao encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente (1º parágrafo)
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d) Enquanto a raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão
gemia (2º parágrafo)
e) Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi tramando trapaças rumo à floresta (2º parágrafo)
Questão 18    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
Atenção: Leia a fábula “O leão, a raposa e a corça”, do escritor grego Esopo.
Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com quem
mantinha convívio: “Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a
maior corça que vive na floresta, faça com que ela venha às minhas mãos, pois ela
tem um coração e entranhas que despertam o meu apetite”. A raposa se foi e, ao
encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente e, em seguida, lhe
disse: “Vim trazer boas novas! Você sabe que o leão, nosso rei, é meu vizinho. Ele
está doente, moribundo, e se pôs a considerar sobre qual dos animais iria sucedê-lo. O javali é sem juízo”, afirmava ele, “o urso, balofo, a pantera, ranzinza, o tigre,
fanfarrão. A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa
e um chifre que intimida as serpentes. Bom, mais delongas para quê? Por decisão
dele, você assumirá o reinado! E eu, que recompensa vou ganhar por ter-lhe dado
essa notícia em primeira mão? Vamos, prometa-me alguma coisa. Estou com pressa, não vá ele sentir a minha falta! Ele me tem como conselheira para tudo. Se você
quer ouvir a mim, sou velha, meu conselho é que você venha também e aguarde
junto do moribundo”. Assim disse a raposa. Com essas palavras, a corça ficou toda
cheia de si e foi à caverna, ignorando o que ia acontecer.
O leão, então, lançou impetuoso suas garras sobre ela, dilacerando-lhe somente
as orelhas, pois a corça tratou de fugir rapidamente para a floresta. Enquanto a
raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão gemia, entre fortes
rugidos, pois a fome e o desgosto o dominavam. Então ele suplicou à raposa que
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fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça novamente, por meio de um
ardil. “A tarefa que você me atribuiu é difícil e penosa. Contudo, vou lhe dar esse
apoio”, disse a raposa. Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi
tramando trapaças rumo à floresta, seguindo a indicação de uns pastores, a quem
ela perguntou se tinham visto uma corça sangrando.
A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua peste!
E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros, inexperientes,
estimulando-os a se tornarem reis!” A raposa rebateu: “Você é tão frágil e covarde
assim, que desconfia de nós, seus amigos? O leão, quando agarrou sua orelha, ia
dar conselhos e recomendações a respeito desse cargo tão importante, porque ele
está morrendo! E você não tolerou nem mesmo um arranhão da pata de um enfermo! Agora a indignação dele é muito maior que a sua, e ele pretende tornar rei
o lobo. Ai de mim, um senhor malvado! Mas venha, não se deixe sugestionar por
nada, comporte-se como um cordeiro. Juro por todas as folhas e fontes que não
sofrerá nenhum mal da parte do leão. Quanto a mim, quero apenas o seu bem”.
Com tais ludíbrios, a raposa convenceu a medrosa a acompanhá-la uma segunda vez. E quando a corça adentrou a caverna, o leão agarrou a sua janta e se pôs a
comer os ossos todos, o tutano e as entranhas. A raposa ficou parada, observando.
Nisso cai o coração da corça e a raposa sorrateiramente o apanha e devora, como
prêmio de seu empenho. E quando percebeu que o leão farejava todas as partes
mas não achava o coração, ela, postada à distância, lhe disse: “A bem da verdade,
essa fulana aí não tinha coração. Não adianta procurar! Que espécie de coração
teria ela, que veio ter por duas vezes à morada e às mãos de um leão?”
(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify, 2013,
p. 309-311.)
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A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua
peste! E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros,
inexperientes, estimulando-os a se tornarem reis!” (3º parágrafo)
No trecho transcrito, os termos destacados constituem, respectivamente,
a) pronome − pronome − artigo e artigo.
b) artigo − artigo − pronome e artigo.
c) pronome − artigo − pronome e preposição.
d) preposição − artigo − pronome e preposição.
e) artigo − pronome − artigo e preposição.
Questão 19    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
1. Sinto inveja dos contistas. Para mim, é mais fácil escrever um romance de 200
páginas que um conto de duas.
2. Já se tentou explicar em fórmulas narrativas a diferença entre um conto, uma
novela e um romance, mas o leitor, que não precisa de teoria, sabe exatamente
o que é uma coisa ou outra assim que começa a ler; quando termina logo, é um
conto. O critério do tamanho prossegue invencível.
3. Para entender o gênero, criei arbitrariamente um ponto mínimo de partida, que
considero o menor conto do mundo, uma síntese mortal de Dalton Trevisan: “Nunca
me senti tão só, querida, como na tua companhia”.
4. Temos aí dois personagens, um diálogo implícito e uma intriga tensa que parece vir
de longe e não acabar com o conto. Bem, por ser um gênero curto, o conto é também,
por parecer fácil, uma perigosa porta aberta em que cabe tudo de cambulhada.
5. Desde Machado de Assis, que colocou o gênero entre nós num patamar muito alto
já no seu primeiro instante, a aparente facilidade do conto vem destroçando vocações.
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6. Além disso, há a maldição dos editores, refletindo uma suposta indiferença dos
leitores: “conto não vende”. Essa é uma questão comercial, não literária. Porque
acabo de ler dois ótimos livros de contos que quebram qualquer preconceito eventual que se tenha contra o gênero.
7. Os contos de A Cidade Dorme, de Luiz Rufato, que já havia demonstrado ser um
mestre da história curta no excelente Flores Artificiais, formam uma espécie de painel do “Brasil profundo”, a gigantesca classe média pobre que luta para sobreviver,
espremida em todo canto do país entre os sonhos e a violência.
8. Em toda frase, sente-se o ouvido afinado da linguagem coloquial que transborda nossa cultura pelo arcaísmo de signos singelos: “Mas eu não queria ser torneiro-mecânico,
queria mesmo era ser bancário, que nem o marido da minha professora, dona Aurora”.
9. O atávico país rural, com o seu inesgotável atraso, explode em todos os poros
da cidade moderna.
10. Já nos dez contos de Reserva Natural, de Rodrigo Lacerda, que se estruturam
classicamente como “intrigas”, na melhor herança machadiana, o mesmo Brasil se
desdobra em planos individuais; e o signo forte de “reserva natural” perde seu
limite geográfico para ganhar a tensão da condição humana.
11. Como diz o narrador do conto “Sempre assim”, “é tudo uma engrenagem muito maior”.
(Adaptado de: TEZZA, Cristovão Disponível em: www1.folha.uol.com.br)

O segmento sublinhado em Para mim, é mais fácil escrever um romance de 200
páginas... (1º parágrafo) exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em:
a) ... o leitor, que não precisa de teoria, sabe exatamente...
b) ... acabo de ler dois ótimos livros de contos...
c) O atávico país rural (...) explode em todos os poros da cidade moderna.
d) ... “é tudo uma engrenagem muito maior”.
e) Essa é uma questão comercial...
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Questão 20    (FCC/PREFEITURA DE MACAPÁ-AP/EDUCADOR SOCIAL/2018)
Há pouco, em belo artigo, anunciou-se num jornal “a morte da voz humana”.
Nenhum exagero no título. Um software que “aperfeiçoa” a afinação dos cantores
está criando padrões de perfeição inatingíveis para humanos, oferecendo a recompensa sem esforço e tornando dispensáveis a vocação, o talento e o mérito na música popular. “É como se Ronaldinho Gaúcho usasse uma chuteira que acertasse o
gol por si. Treinar pra quê?”
O grito de protesto foi dado por quem tem toda a autoridade para fazê-lo:
João Marcello Bôscoli, músico, produtor e diretor de gravadora. Como se não
bastasse, é filho de Elis Regina e do compositor Ronaldo Bôscoli, um dos criadores da bossa nova, e enteado do pianista César Camargo Mariano, com quem Elis
se casou ao se separar de Bôscoli. Nunca houve gente mais exigente em música.
Para João Marcello, pior até do que dar afinação a quem não tem, o programa
faz com a voz o que outro já fez com a figura humana. Assim como um software de
retoque fotográfico “gerou um padrão estético em que poros, rugas de expressão
e outras características se tornaram defeitos”, o software de afinação passa o rodo
e “corrige” tudo o que considera imperfeito num cantor: afinação, respiração, pausas, volume, alcance − sem se importar se pertencem à sua expressão e emoção.
Ele vai mais longe: “Hoje em dia, tomamos remédio quando sentimos tristeza, dopamos as crianças quando estão agitadas, passamos horas no computador quando nossa vida nos parece desinteressante” etc. − e “usamos softwares
de afinação quando temos um cantor desafinado”.
O filho da cantora mais afinada do Brasil defende os desafinados no que eles
têm de mais precioso: sua falível condição humana, essencial à obra de arte.
(Adaptado de: CASTRO, Ruy. A arte de querer bem: crônicas. Rio de Janeiro: Sextante, 2018.
Edição digital)

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

243 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Nunca houve gente mais exigente em música.
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do sublinhado
encontra-se em:
a) Treinar pra quê?
b) ... quando estão agitadas...
c) ... se pertencem à sua expressão...
d) é filho de Elis Regina e do compositor Ronaldo Bôscoli...
e) um software de retoque fotográfico “gerou um padrão estético...
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GABARITO – BLOCO V
1. d
2. c
3. d
4. b
5. c
6. e
7. b
8. b
9. b
10. d
11. b
12. b
13. b
14. c
15. a
16. b
17. d
18. c
19. b
20. e
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GABARITO COMENTADO – BLOCO V
Questão 1    (FCC/SEMEF MANAUS-AM/ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO/2019)
1. La Lettre – O centésimo aniversário de Claude Lévi-Strauss e a grande
atenção que suscita revelam a posição excepcional que ocupa o autor de Tristes
trópicos, uma das grandes figuras do pensamento do século XX. Qual é o papel
de Lévi-Strauss?
2. Eduardo Viveiros de Castro – Lévi-Strauss é um intelectual que excede
amplamente o quadro de sua disciplina, embora tenha sempre se preocupado
em só falar como antropólogo. Lévi-Strauss é uma referência de seu tempo.
3. La Lettre – Tristes trópicos se apresenta como um testemunho nostálgico de um mundo que está em via de desaparecer, uma vez que a assim chamada civilização destrói a diversidade cultural e os biótopos.
4. Eduardo Viveiros de Castro – Lévi-Strauss parece pensar que a espécie está vivendo seus últimos séculos, visto que causa danos irreversíveis
ao meio ambiente. Nossa espécie já enfrentou situações piores. Contudo, há
motivo para inquietação. Como gerir a expansão demográfica neste momento
em que a superpopulação oferece um perigo para nós mesmos? Talvez estejamos diante de um impasse antropológico, que é também biológico. A distinção
entre natureza e cultura se apagou: se havia dúvida sobre o fato de essas duas
“ordens” estarem imbricadas, agora não há mais. Vemos que a cultura é uma
força natural, e que a natureza está envolvida em redes culturais. Portanto, é
absurdo tentar distingui-las.
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Talvez sejamos a única espécie em risco de se extinguir sabendo disso de
antemão. Concomitantemente, no campo da ficção científica vai se desenvolvendo todo um imaginário em torno da salvação da espécie. A ficção científica
é a metafísica popular do nosso tempo, nossa nova mitologia.
Lévi-Strauss insistia na convergência entre o pensamento selvagem e a vanguarda da ciência. Parece que o mais primitivo e o mais avançado se juntam
desde o auge da modernidade.
(Trecho adaptado de entrevista com Eduardo Viveiros de Castro. Disponível em: www.scielo.br)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) Como gerir a expansão demográfica neste momento em que a superpopulação
oferece um perigo para nós mesmos?
b) Lévi-Strauss parece pensar que a espécie está vivendo seus últimos séculos,
visto que causa danos irreversíveis ao meio ambiente.
c) ...se havia dúvida sobre o fato de essas duas “ordens” estarem imbricadas...
d) Concomitantemente, no campo da ficção científica vai se desenvolvendo
todo um imaginário em torno da salvação da espécie.
e) O centésimo aniversário de Claude Lévi-Strauss e a grande atenção que
suscita revelam a posição excepcional que ocupa o autor de Tristes trópicos...

Letra d.
Esse tipo de questão, muito comum na FCC, quer que você identifique se o termo destacado é o sujeito (ou o referente do sujeito) do verbo em negrito. Para bem realizar
questões assim, lembre-se: o sujeito nem sempre aparece antes do verbo. Na letra “d”,
pergunte “o que vai se desenvolvendo?”, e a resposta será “todo um imaginário”.
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a) Errada. O verbo concorda com “superpopulação”.
b) Errada. O verbo concorda com “espécie”.
c) Errada. O verbo concorda com ninguém, uma vez que o verbo é impessoal.
e) Errada. O verbo concorda com o sujeito composto, cujos os núcleos são “aniversário” e “atenção”.

Questão 2    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE PLANEJAMENTO/2019)
Envelhecer
Vá um homem envelhecendo, e caia na tolice de pensar que envelhece por
inteiro – famosa tolice. Alguém já notou: envelhecemos nisto, não naquilo; este
trecho ainda é verde, aquele outro já quase apodrece; aqui há seiva estuando,
além é coisa murcha.
A infância não volta, mas não vai – fica recolhida, como se diz de certas
doenças. Pode dar um acesso. Outro dia sofri um ataque não de infância, mas
de adolescência: precipitei-me célere, árdego*, confuso. Meus olhos estavam
úmidos e ardiam; mãos trêmulas; os demônios me apertavam a garganta; eu
me sentia inibido, mas agia com estranha velocidade por fora. Exatamente o
contrário do que convém a um senhor de minha idade e condição.
Pior é o ataque de infância: o respeitável cavalheiro de repente começa a agir
como um menino bobo. Será que só eu sou assim, ou os outros disfarçam melhor?
*árdego: impetuoso.
(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 71)
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O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na frase:
a) A quem (preocupar) os óbices da velhice se fosse sempre possível reviver algumas de nossas melhores experiências da infância?
b) Acredita o autor que (poder) chegar a sucumbir a ataques de infância quem
está vivendo muito mal o próprio envelhecimento.
c) Não se (lamentar) pelos infortúnios dos dias que correm o velho que guarda no
tesouro da memória seus momentos de felicidade.
d) Quando não (parecer) restar ao idoso desencantado senão memórias infelizes,
cumpre-lhe tornar felizes os dias que lhe sobram.
e) Ao envelhecimento feliz (costumar) agregar-se imagens de outra época em
que se foi igualmente feliz, em atração recíproca.

Letra c.
Outra clássica questão da FCC! Na letra “c”, pergunte ao verbo “quem não se lamenta?”, e a resposta será “o velho” (sujeito). Gostaria que você observasse que,
nas letras “a”, “b”, “d” e “e”, os termos sublinhados estão todos preposicionados,
o que os impede de ser núcleos de sujeitos (e essa é uma das melhores dicas que
posso te dar para resolver questões assim).
Na letra “a”, o verbo deve concordar com “óbices”; na “b”, “autor”; na “d”, “memórias”; e na “e”, “imagens”.
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Questão 3    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO CONTÁBIL/2019)
[Cartas sem resposta]
Deixamos na terra natal, além de recordações plantadas no ar, pessoas de saúde frágil e idade avançada, às quais prometemos que nossa visita não vai demorar.
Mesquinhas preocupações, cansaço, displicência, tédio de viajar por lugares muito
sabidos, cisma de avião, tudo isso e pequenos motivos nos afastam da nossa promessa. Acabamos escrevendo apenas cartas. Cartas, cartas! Repetem mecanicamente um carinho que devia ser cálido e físico, carregam abstrações, sombra de
beijos, não beijos. E chega um dia em que já não recebemos cartas em resposta às
que continuamos a mandar.
(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das
Letras, 2012, p. 167/168)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) Não (constar) entre os hábitos modernos a valorização da presença e da constância física do afeto.
b) Aos amigos que deixamos na cidade natal (caber) dispensar toda a nossa atenção.
c) Às pessoas idosas (reservar) sempre cada um de nós uma manifestação física
de afeto.
d) As cartas que não mais me (chegar) indiciam, quem sabe, um definitivo silêncio.
e) Palavras escritas e ditas a muita distância, (acabar) por ignorá-las quem as
recebe.
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Letra d.
Uma observação acerca da alternativa correta: sintaticamente, o sujeito do verbo
“chegar” é o pronome relativo “que”, o qual, por sua vez, tem como referente “cartas” (por isso, a flexão do verbo é feita em conformidade com esta palavra).
Novamente, note que, nas letras “b” e “c”, os termos destacados estão preposicionados. Na letra “a”, a concordância deveria ser feita com “valorização”; na “b”, com
“dispensar”; na “c”, com “um”; e na “e”, com “quem”.

Questão 4    (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019)
[Retratos fiéis]
Não sei por que motivo há de a gente desenhar tão objetivamente as coisas: o
galho daquela árvore exatamente na sua inclinação de quarenta e três graus, o casaco daquele homem justamente com as ruguinhas que no momento apresenta, e
o próprio retratado com todos seus pés-de-galinha minuciosamente contadinhos...
Para isso já existe há muito tempo a fotografia, com a qual jamais poderemos competir em matéria de objetividade.
Se, para contrabalançar minhas lacunas, me houvesse Deus concedido o invejável dom da pintura, eu seria um pintor lírico (o adjetivo não é bem apropriado,
mas vai esse mesmo enquanto não ocorrer outro). Quero dizer, o modelo serviria
tão só do ponto de partida. O restante eu transfiguraria em conformidade com meu
desejo de fantasia e poder de imaginação.
(Adaptado de: QUINTANA, Mário. Na volta da esquina. Porto Alegre: Globo, 1979, p. 88)
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O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) A muitos pintores (interessar) mais a observância dos detalhes do que o engenho.
b) Até mesmo aos pés-de-galinha (dedicar) aquele pintor sua obsessiva atenção.
c) A muitos amantes da pintura não (ocorrer) bem distingui-la da arte da fotografia.
d) Não (haver) tantas preocupações com o realismo, a imaginação sairia ganhando.
e) Há pintores cuja imaginação (ultrapassar) em muito os limites do realismo.
Letra b.
Note que, nas letras “a” e “c”, os temos destacados estão preposicionados. Na “d”, o
verbo empregado é impessoal. Na “e”, o verbo deveria concordar com “imaginação”.

Questão 5    (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019)
A chave do tamanho
O antes de nascer e o depois de morrer: duas eternidades no espaço infinito
circunscrevem o nosso breve espasmo de vida. A imensidão do universo visível
com suas centenas de bilhões de estrelas costuma provocar um misto de assombro, reverência e opressão nas pessoas. “O silêncio eterno desses espaços
infinitos me abate de terror”, afligia-se o pensador francês Pascal. Mas será esse
necessariamente o caso?
O filósofo e economista inglês Frank Ramsey responde à questão com lucidez e
bom humor: “Discordo de alguns amigos que atribuem grande importância ao tamanho físico do universo. Não me sinto absolutamente humilde diante da vastidão
do espaço. As estrelas podem ser grandes, mas não pensam nem amam – qualidades que impressionam bem mais do que o tamanho. Não acho vantajoso pesar
quase cento e vinte quilos”.
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Com o tempo não é diferente. E se vivêssemos, cada um de nós, não apenas
um punhado de décadas, mas centenas de milhares ou milhões de anos? O valor
da vida e o enigma da existência renderiam, por conta disso, os seus segredos? E
se nos fosse concedida a imortalidade, isso teria o dom de aplacar de uma vez por
todas o nosso desamparo cósmico e as nossas inquietações? Não creio. Mas o enfado, para muitos, seria difícil de suportar.
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 35)

Há pleno atendimento às normas de concordância verbal na frase:
a) O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constitui incógnitas indevassáveis à percepção humana.
b) A imensidão do universo, com suas incontáveis estrelas, aturdem e atemorizam
a muitos de nós, sejam crentes ou ateus
c) Caso lhes faltasse a imaginação, não teriam os homens qualquer preocupação
com a vastidão do espaço que alcançam perceber.
d) Milhares ou milhões de anos pouco, de fato, representa para aquele que tira os
olhos do universo e os interiorizam em si mesmos.
e) Fôssemos todos imortais e provavelmente haveria de experimentarmos o tédio
de não sentir o limite das grandes aventuras.

Letra c.
Na alternativa correta, o primeiro verbo concorda com “imaginação”; o segundo e
o terceiro, com “homens”.
Os erros das demais:
a) Errada. O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constituem
incógnitas indevassáveis à percepção humana.
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b) Errada. A imensidão do universo, com suas incontáveis estrelas, aturde e
atemoriza a muitos de nós, sejam crentes ou ateus
d) Errada. Milhares ou milhões de anos pouco, de fato, representa para aquele que
tira os olhos do universo e os interioriza em si mesmos.
e) Errada. Fôssemos todos imortais e provavelmente haveríamos de experimentar o tédio de não sentir o limite das grandes aventuras.

Questão 6    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA/2019)
Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB)
global. Nos Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de
30% do PIB do país.
Mas o sucesso tem sempre um custo – e as cidades não são exceção, segundo
análise do Fórum Econômico Mundial. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades
modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação
digital. Há quem fale sobre uma futura desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.
A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades
inteligentes como Tallinn, na Estônia, os cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a
assinatura de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de “governo 4.0”.
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Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas
digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais
e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.
(Adaptado de: “5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com)

Está redigido em conformidade com a concordância da norma-padrão o livre
comentário sobre o texto:
a) Os cidadãos de algumas cidades inteligentes já se faz ouvir por meio de plataformas digitais.
b) Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental, desigualdade
persistente, tudo afetam as cidades modernas.
c) Quando consultado pelo Fórum, os especialistas discorreram sobre como as
cidades vão se adaptar à era da digitalização.
d) É possível que a vida das pessoas nas cidades se tornem mais fáceis serem
vividas com a digitalização.
e) Segundo algumas previsões, 70% da população mundial deverá habitar as
cidades até 2050.

Letra e.
Uma observação sobre a alternativa correta: o verbo “deverá” poderia estar no
singular ou no plural, uma vez que o núcleo do sujeito é uma porcentagem.
Erro das demais:
a) Errada. Os cidadãos de algumas cidades inteligentes já se fazem ouvir por
meio de plataformas digitais
b) Errada. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental, desigualdade persistente, tudo afeta as cidades modernas
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c) Errada. Quando consultados pelo Fórum, os especialistas discorreram sobre
como as cidades vão se adaptar à era da digitalização
d) Errada. É possível que a vida das pessoas nas cidades se torne mais fácil ser
vivida com a digitalização

Questão 7    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA/2019)
Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB)
global. Nos Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de
30% do PIB do país.
Mas o sucesso tem sempre um custo – e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial. Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas
das cidades modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências
da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura desurbanização. Mas
os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem
discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão
moldar a economia mundial.
A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades
inteligentes como Tallinn, na Estônia, os cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a
assinatura de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de “governo 4.0”.
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Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem
com as pessoas.
(Adaptado de: “5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com)

Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem
à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados em:
a) Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. (1º parágrafo)
b) Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. (1º
parágrafo)
c) Padrões insustentáveis de consumo. degradação ambiental e desigualdade
persistente são alguns dos problemas das cidades modernas. (2º parágrafo)
d) Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização.... (2º parágrafo)
e) Além disso. a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. (4º parágrafo)

Letra b.
Os dois termos destacados na alternativa correta são adjetivos. Na letra “a”, as palavras são, respectivamente, adjetivo e substantivo; na “c”, substantivo e adjetivo; na
“d”, verbo e substantivo; na “e”, advérbio (parte de uma locução prepositiva) e artigo.
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Questão 8    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO/2019)
Limites da propriedade
Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.
Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles
já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso, lá vem ele, como uma flecha,
defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é
parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O espaço que é
propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha
terra são os limites do que necessito para viver.
Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu
corpo. Quando a terra é, de fato, uma propriedade, algo que é próprio ao corpo,
ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais
do que meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro
é aquilo que não foi consumido pela vida.
(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

As formas verbais atendem às normas de concordância na frase:
a) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites
de propriedade a serem observados.
b) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder
plenamente a necessidades minhas.
c) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a
tomada de posse por um deles.
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d) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.
e) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.

Letra b.
Na letra “a”, o correto seria terá havido; na “c”, poderá acorrer; na “d”, couber;
e na “e”, infrinjam.
Nessa questão, além da concordância verbal, há também problemas ligados à correlação verbal – que será estudada por nós em unidades futuras; todavia, é possível resolver a questão apenas com os conhecimentos adquiridos neste PDF.
Questão 9    (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/ANALISTA DE GESTÃO/2019)
Quem não gosta de samba
“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem
a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há pessoas que não suportam a música;
mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do
que a música é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e
ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal. Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável
propensão ao “pecado da lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos
do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a música pudesse superexcitar a imaginação.
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O que todo esse medo da música – ou de certos tipos de música – sugere? O vigor
e o tom dos ataques traem o melindre. Eles revelam não só aquilo que afirmam – a
crença num suposto perigo moral da música –, mas também o que deixam transparecer. O pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto,
detectar nesses ataques um índice da especial força da sensualidade justamente
naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?
O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas
ou com plena ciência do fato, nossos respeitáveis moralistas sabiam muito bem do
que estavam falando.
(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado de modo a concordar com
o elemento sublinhado na frase:
a) A Aristóteles, Platão e a outros pensadores (impressionar) vivamente a magia
encantatória dos ritmos e das melodias musicais.
b) Crê o autor do texto que àquele a quem mais (abalar) os efeitos da música é
também quem mais conhece as razões para temê-la.
c) Todos os ataques que contra a música se (promover) costumam partir dos que
são extremamente sensíveis aos seus poderes.
d) Está no texto a convicção, contra a qual a poucos (ocorrer) de se levantar, de
que são irreprimíveis os efeitos gerados pelo ritmo musical.
e) A música, independentemente dos que nela (ter) a atenção concentrada, acaba
contagiando o ambiente em que se a promova.
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Letra b.
Primeiramente, perceba que, nas letras “a”, “c” e “d”, os termos destacados estão
preposicionados. Na “e”, o verbo “ter” tem como sujeito o pronome “que”, que retoma “os” (que poderia ser substituído por aqueles). O verbo entre parênteses que
irá concordar com o termo em sublinhado está na letra “b”.

Questão 10    (FCC/AFAP/ANALISTA DE FOMENTO – ADVOGADO/2019)
[Vocação de professor]
Escritor nas horas vagas, sou professor por vocação e destino. “A quem os
deuses odeiam, fazem-no pedagogo”, diz o antigo provérbio; assim, pois, dando
minhas aulas há tantos anos, talvez esteja expiando algum crime que ignoro, cometido porventura nalguma existência anterior. Apesar disso, não tenho maiores
queixas de um ofício que, mantendo-me sempre no meio dos moços, me dá a ilusão de envelhecer menos rapidamente do que aqueles que passam a vida inteira
entre adultos solenes e estereotipados.
Outra vantagem da minha profissão principal é fornecer material copioso para
a profissão acessória. Se fosse ficcionista, que mina não teria à mão no mundo da
adolescência, mina ainda insuficientemente explorada e cheia de tesouros! Mas,
como não sou ficcionista, utilizo-me desse cabedal apenas para observação e reflexão; às vezes o aproveito nalgum monólogo inócuo, como este.
(Adaptado de: RÓNAI, Paulo. Como aprendi o Português e outras aventuras. Rio de Janeiro:
Edições de Janeiro, 2014, p. 109)
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Para integrar adequadamente a frase dada, o verbo indicado entre parênteses
deverá flexionar-se numa forma
a) do plural em Bem (poder) caber ao professor o exercício dos dotes de um
talentoso escritor.
b) do plural em Não (chegar) aos seus ouvidos de professor qualquer recriminação por parte dos jovens alunos.
c) do singular em De todos os castigos que lhe (ocorrer) nenhum poderia
ser o da carreira de pedagogo.
d) do singular em Dos talentos que lhe (caber) desenvolver, o de professor
foi o mais bem-sucedido.
e) do singular ou do plural, indiferentemente, em O fato de (haver) tantas profissões permite boas escolhas.

Letra d.
Na alternativa a ser marcada, o verbo entre parênteses deverá se flexionar para
concordar com “desenvolver” e, por isso, ficará no singular.
a) Errada. O verbo deve ficar no singular, para concordar com “exercício”.
b) Errada. O verbo deve ficar no singular, para concordar com “recriminação”.
c) Errada. O verbo deve ficar no plural, para concordar com “castigos”.
e) Errada. O verbo deveria ficar no singular, pois o verbo é impessoal.
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Questão 11    (FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL/2018)
[Para onde vão as palavras]
Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da
imagem, e o mundo escrito e impresso diante do falado na tela. Tiras de quadrinhos
e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a
iniciantes que estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o
recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A imprensa, principal veículo da esfera pública no século XIX assim como em boa parte do século XX,
dificilmente será capaz de manter sua posição no século XXI.
Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu
quase diría que – apesar dos prognósticos pessimistas – o mais importante veículo
tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com
poucas exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de
informação etc., os queridinhos da internet.
(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013,
p. 29-30.)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com
o elemento sublinhado na seguinte frase:
a) Entre as várias atrações que (conter) um livro, uma é a de tornar-se um objeto
do afeto de quem o possui.
b) Se há imagens pelas quais se (deixar) prender um espectador, há palavras que
encantam um leitor.
c) Quando há num livro imagens excessivas, que (contaminar) um texto, as palavras saem desvalorizadas.
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d) A despeito de (haver) nele figuras demais, esse livro infantil atrai também um
leitor adulto.
e) Aos frequentadores da internet (atrair) sobretudo o volume de informações que
nela circulam.

Letra b.
Primeiramente, perceba que, nas letras “a” e “e”, os termos destacados estão
antecedidos por preposições. Na “c”, o verbo deveria concordar com “imagens”; e
na “d”, o verbo é impessoal.

Questão 12    (FCC/SEAD-AP/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018)
Atenção: Considere o texto a seguir para responder à questão.
Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões
e talvez, indiretamente, a locomotiva do progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até
a viagem dos homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que
existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a escrita.
Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas e os faziam
viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam
em sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças
à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além disso, nos ensina como é pequeno
o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste
modo nos incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso
nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo real que inspirava nos
humanos a mesma ficção que os deleitava.
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As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades,
aquela dimensão da existência que, embora nunca tenha tido chance de se realizar,
foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos,
fantasias, pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos
e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória das gentes, mas só
a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse,
ao redor das fogueiras, quando nossos antepassados contavam-se histórias à noite
para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os espreitavam em qualquer parte.
(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

... mas só a escrita a fixou... (último parágrafo)
O elemento sublinhado possui, no contexto, a mesma função sintática do que está
também sublinhado em:
a) Contar histórias é o antecedente remoto da literatura...
b) ...inspirava nos humanos a mesma ficção...
c) ... as vidas que não tinham nem nunca teriam em sua miúda e sucinta realidade.
d) ... e os faziam viajar pelo espaço...
e) A oralidade contribuiu de maneira decisiva...

Letra b.
O elemento destacado na frase apresentada tem função de objeto direto. Essa função também está destacada na letra “b”.
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Questão 13    (FCC/SP PARCERIAS/ANALISTA TÉCNICO/2018)
Esportes, negócios
Comecinho dos anos 60, nosso professor de educação física, um homem já
encanecido (por isso, considerado um velho bem velho, na nossa perspectiva de
adolescentes), não tinha dúvida em nos dizer: “Não briguem por causa de futebol.
Futebol como esporte não existe mais, desde que se profissionalizou. Só fazia sentido quando todos eram amadores e jogavam só pelo prazer do jogo e pelo amor
à camisa”. Era uma opinião radical, mas que nos fazia pensar em sua consistência.
Por certo o professor estava se referindo a experiências de sua meninice e adolescência, nos anos 30 e 40, quando o futebol ainda era uma espécie de arte pela
arte, sem a intromissão decisiva dos chamados “interesses do mercado”. Às vezes
acho que a nostalgia de meu professor tinha toda a razão de ser: era possível e
desejável gostar de um esporte apenas pelas qualidades intrínsecas desse esporte.
Altos negócios no mundo das atrações de massa supõem muito dinheiro, plena
visibilidade e excesso de celebração. Nada disso falta, hoje, aos esportes de alto
rendimento que sejam também negociáveis, isto é, que constituam matéria de
interesse para milhões de consumidores. Com isso, perde-se aquela dimensão de
gratuidade que havia nos esportistas empenhados numa tarefa em que a competitividade não eliminava o prazer, que por sua vez não se rendia a poderosos empresários. “O que passou passou. / Jamais acenderás de novo / o lume / do tempo que
passou” – já desabafou o poeta Ferreira Gullar, num momento de versos céticos. O
que é uma pena, diria nosso velho professor de educação física.
(Jayme de Souto Albuquerque, inédito)
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As normas de concordância verbal estão adequada e plenamente atendidas na frase:
a) Remontam aos anos 60, às minhas aulas de educação física, a convicção das
ideias de meu professor quanto aos ônus que acarretaram a profissionalização do
futebol.
b) Ao nosso professor de educação física não impressionavam as supostas condições vantajosas a que veio se submeter a prática do futebol profissional.
c) Quem viveu nos anos 30 certamente se deparou com uma realidade do esporte que
não podiam imaginar susceptíveis às rupturas que implicariam a profissionalização.
d) Sensível à fatalidade dos anos que inapelavelmente transcorre, o poeta Ferreira
Gullar deixou que em seus versos se expressasse, mais que uma nostalgia, as impossibilidades da memória.
e) O prazer de jogar e o amor à camisa, na época do amadorismo, não podia faltar ao praticante de um esporte cujos prazeres tornava dispensável qualquer outra
retribuição.

Letra b.
Na alternativa correta, o primeiro verbo concorda com “condições” e o segundo
com “prática” (por isso, está tudo certo).
Erro das demais:
a) Errada. Remonta aos anos 60, às minhas aulas de educação física, a convicção das ideias de meu professor quanto aos ônus que acarretaram a profissionalização do futebol.
c) Errada. Quem viveu nos anos 30 certamente se deparou com uma realidade
do esporte que não podia imaginar susceptível às rupturas que implicaria a
profissionalização.
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d) Errada. Sensível à fatalidade dos anos que inapelavelmente transcorrem, o
poeta Ferreira Gullar deixou que em seus versos se expressassem, mais que uma
nostalgia, as impossibilidades da memória.
e) Errada. O prazer de jogar e o amor à camisa, na época do amadorismo, não
podiam faltar ao praticante de um esporte cujos prazeres tornavam dispensável
qualquer outra retribuição.

Questão 14    (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018)
Atenção: Para responder à questão, considere o texto a seguir.
A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos: a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela causa
depressão, facilita o aparecimento de doenças, aumenta a agressividade e pode
levar ao suicídio.
Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais
de 60 anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo
tarefas com os membros de nossa tribo. Hoje é possível sofrer de solidão mesmo
vivendo numa grande cidade.
Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida, mas agora foi
descoberto um neuropeptídio (NkB), uma espécie de hormônio, envolvido nesse processo, e ao mesmo tempo um composto químico capaz de debelar os efeitos da solidão.
Camundongos foram colocados sozinhos por duas semanas (o que equivale a
um ano para seres humanos). Após esse tempo, eles apresentavam os sintomas
típicos da solidão. Suscetibilidade ao estresse e aumento da agressividade. Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento
na quantidade de NkB.
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Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para
induzir o aumento do NkB artificialmente, sem expor os animais à solidão. Esses
animais, mesmo convivendo com outros de sua espécie, exibiram os sintomas da
solidão, comprovando que esse hormônio está envolvido com o aparecimento de
seus sintomas em camundongos. Como esse mesmo hormônio existe em seres
humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos
forem repetidos em pessoas.
Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro.
Será que é a falta de interação física que provoca a solidão, será a falta de estímulos visuais ou olfativos, ou uma combinação desses fatores?
Esses experimentos também sugerem que pode haver um medicamento capaz
de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Mas não seria melhor curar a solidão
interagindo com os amigos, a família e outras pessoas do convívio social? A solidão
é um problema criado pela sociedade moderna. Ele deve ser resolvido com uma
nova droga ou com uma mudança de comportamento?

(Adaptado de: REINACH, Fernando. Disponível em: ciencia.estadao.com.br)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) ... devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos
forem repetidos em pessoas.
b) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida...
c) ... esse hormônio faz parte do mecanismo que provoca os efeitos da solidão
e está envolvido com o aparecimento dos sintomas...
d) Ela provoca depressão, facilita o aparecimento de doenças...
e) Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um
enorme aumento na quantidade de NkB.

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

269 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Letra c.
Na alternativa a ser marcada, “esse hormônio” justifica a concordância dos verbos
“faz” e “está”.
Na “a”, o verbo destacado concorda com “resultados”; na “b”, com “solidão”; na “d”,
com “ela”; e na “e”, com “cientistas”.
Questão 15    (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018)
Atenção: Para responder à questão, considere o texto a seguir.

(Adaptado de: GIANNETTI, Eduardo. O elogio do vira-lata e outros ensaios. Companhia das
Letras, 2018, edição digital.)
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Os termos sublinhados exercem a mesma função sintática em:
a) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem (7º parágrafo)
b) a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração
seguinte (1º parágrafo)
c) É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica
à economia mundial que compromete o esforço de crescimento (6º parágrafo)
d) A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material
(1º parágrafo)
e) A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos
parcialmente provida pelo Estado (3º parágrafo)

Letra a.
Os dois termos destacados funcionam como sujeito.
Na “b”, os termos são, respectivamente, sujeito e predicativo do sujeito; na “c”, sujeito e objeto direto; na “d”, adjunto adnominal e objeto indireto; e na “e”, adjunto
adnominal e agente da passiva.

Questão 16    (FCC/CREMESP/ADVOGADO/2016)
Leituras e adolescência
No meu tempo de ensino médio, entrada da adolescência, os livros de Português
ou as “seletas” adotadas eram implacáveis: não se buscava o gosto já formado do
estudante, ofereciam-se a eles sobretudo textos consagrados do século XIX. Modernismo? Quase nada (certamente uma pena, diga-se). Se algumas dessas leituras
nos chateavam bastante, outras, por diversas razões, prendiam nosso interesse.
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Intrigava-nos uma palavra nova, uma expressão curiosa, uma construção sintática desconhecida, e nossa imaginação era chamada a frequentar linguagens incomuns. Não se passava a mão na cabecinha dos adolescentes, entregando-lhes o
que podiam mastigar sem esforço: chamavam-nos para as diferenças e desafios da
literatura adulta, para o impacto que ela promovia em nós. Certamente havia aberrações nessa didática conservadora, mas havia também o estímulo para a dificuldade e para o desconhecido, para o inabitual e o “novo” que pode haver no “velho”.
Mas a recomendação que se pode fazer, sem querer recuar para programas obsoletos ou rígidas opções, é esta: tirar o estudante do trono em que a sociedade
de consumo e a pedagogia da facilitação o colocaram e lhe oferecer um espelho no
qual, em vez de ver apenas seu próprio rosto refletido, veja também tudo o que
está ao seu lado, e logo atrás dele, e muito atrás dele, alimentando ainda sua mais
acesa expectativa quanto ao que estará por vir.
(Tibúrcio Calógeras, inédito)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para
integrar corretamente a seguinte frase:
a) Não se (atribuir) aos jovens a responsabilidade pelos livros que devem ler, consoante seu exclusivo interesse.
b) Pode ocorrer que (faltar) a um jovem leitor os atributos que o levem a escolher
bem o que deva ler.
c) Por que (haver) de faltar aos jovens o requisito necessário para fazerem suas
próprias escolhas?
d) São muitos os que (atrair) uma boa leitura, seja ela a de um romance tradicional ou experimental.
e) Não se (dever) permitir que os jovens tivessem seu gosto literário manipulado
pela sociedade de consumo.

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

272 de 285

GRAMÁTICA
Morfossintaxe do Período Simples
Prof. Elias Santana

Letra b.
O verbo “faltar” deve se flexionar no plural para concordar com “atributos”.
Nas letras “a” e “d”, os verbos concordam, respectivamente, com “responsabilidade” e “leitura”; na “c”, o verbo é impessoal; e na “e”, o sujeito é a oração “que os
jovens tivessem...” (quando o sujeito é oracional, o verbo deve ficar no singular –
assunto da aula de orações subordinadas substantivas).

Questão 17    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
Atenção: Leia a fábula “O leão, a raposa e a corça”, do escritor grego Esopo.
Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com quem
mantinha convívio: “Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a
maior corça que vive na floresta, faça com que ela venha às minhas mãos, pois ela
tem um coração e entranhas que despertam o meu apetite”. A raposa se foi e, ao
encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente e, em seguida, lhe
disse: “Vim trazer boas novas! Você sabe que o leão, nosso rei, é meu vizinho. Ele
está doente, moribundo, e se pôs a considerar sobre qual dos animais iria sucedê-lo. O javali é sem juízo”, afirmava ele, “o urso, balofo, a pantera, ranzinza, o tigre,
fanfarrão. A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa
e um chifre que intimida as serpentes. Bom, mais delongas para quê? Por decisão
dele, você assumirá o reinado! E eu, que recompensa vou ganhar por ter-lhe dado
essa notícia em primeira mão? Vamos, prometa-me alguma coisa. Estou com pressa, não vá ele sentir a minha falta! Ele me tem como conselheira para tudo. Se você
quer ouvir a mim, sou velha, meu conselho é que você venha também e aguarde
junto do moribundo”. Assim disse a raposa. Com essas palavras, a corça ficou toda
cheia de si e foi à caverna, ignorando o que ia acontecer.
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O leão, então, lançou impetuoso suas garras sobre ela, dilacerando-lhe somente
as orelhas, pois a corça tratou de fugir rapidamente para a floresta. Enquanto a
raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão gemia, entre fortes
rugidos, pois a fome e o desgosto o dominavam. Então ele suplicou à raposa que
fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça novamente, por meio de um
ardil. “A tarefa que você me atribuiu é difícil e penosa. Contudo, vou lhe dar esse
apoio”, disse a raposa. Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi
tramando trapaças rumo à floresta, seguindo a indicação de uns pastores, a quem
ela perguntou se tinham visto uma corça sangrando.
A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua peste!
E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros, inexperientes,
estimulando-os a se tornarem reis!” A raposa rebateu: “Você é tão frágil e covarde
assim, que desconfia de nós, seus amigos? O leão, quando agarrou sua orelha, ia
dar conselhos e recomendações a respeito desse cargo tão importante, porque ele
está morrendo! E você não tolerou nem mesmo um arranhão da pata de um enfermo! Agora a indignação dele é muito maior que a sua, e ele pretende tornar rei
o lobo. Ai de mim, um senhor malvado! Mas venha, não se deixe sugestionar por
nada, comporte-se como um cordeiro. Juro por todas as folhas e fontes que não
sofrerá nenhum mal da parte do leão. Quanto a mim, quero apenas o seu bem”.
Com tais ludíbrios, a raposa convenceu a medrosa a acompanhá-la uma segunda vez. E quando a corça adentrou a caverna, o leão agarrou a sua janta e se pôs a
comer os ossos todos, o tutano e as entranhas. A raposa ficou parada, observando.
Nisso cai o coração da corça e a raposa sorrateiramente o apanha e devora, como
prêmio de seu empenho. E quando percebeu que o leão farejava todas as partes
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mas não achava o coração, ela, postada à distância, lhe disse: “A bem da verdade,
essa fulana aí não tinha coração. Não adianta procurar! Que espécie de coração
teria ela, que veio ter por duas vezes à morada e às mãos de um leão?”
(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify, 2013,
p. 309-311.)

A forma verbal destacada deve sua flexão ao termo sublinhado em:
a) A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa e um
chifre que intimida as serpentes (1º parágrafo)
b) Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com
quem mantinha convívio (1º parágrafo)
c) A raposa se foi e, ao encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente (1º parágrafo)
d) Enquanto a raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão
gemia (2º parágrafo)
e) Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi tramando trapaças rumo à floresta (2º parágrafo)

Letra d.
A locução verbal “havia feito” estabelece concordância com “raposa”.
Na “a”, a concordância é estabelecida com “chifre”; na “b”, com “leão”; na “c”, com
“raposa”; e na “e”, com “raposa” (veja o texto).

Questão 18    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
Atenção: Leia a fábula “O leão, a raposa e a corça”, do escritor grego Esopo.
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Um leão, que jazia doente em uma caverna, disse à estimada raposa, com quem
mantinha convívio: “Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a
maior corça que vive na floresta, faça com que ela venha às minhas mãos, pois ela
tem um coração e entranhas que despertam o meu apetite”. A raposa se foi e, ao
encontrar a corça a saltitar na floresta, saudou-a efusivamente e, em seguida, lhe
disse: “Vim trazer boas novas! Você sabe que o leão, nosso rei, é meu vizinho. Ele
está doente, moribundo, e se pôs a considerar sobre qual dos animais iria sucedê-lo. O javali é sem juízo”, afirmava ele, “o urso, balofo, a pantera, ranzinza, o tigre,
fanfarrão. A corça é a mais digna da realeza, porque tem porte altivo, vida longa
e um chifre que intimida as serpentes. Bom, mais delongas para quê? Por decisão
dele, você assumirá o reinado! E eu, que recompensa vou ganhar por ter-lhe dado
essa notícia em primeira mão? Vamos, prometa-me alguma coisa. Estou com pressa, não vá ele sentir a minha falta! Ele me tem como conselheira para tudo. Se você
quer ouvir a mim, sou velha, meu conselho é que você venha também e aguarde
junto do moribundo”. Assim disse a raposa. Com essas palavras, a corça ficou toda
cheia de si e foi à caverna, ignorando o que ia acontecer.
O leão, então, lançou impetuoso suas garras sobre ela, dilacerando-lhe somente
as orelhas, pois a corça tratou de fugir rapidamente para a floresta. Enquanto a
raposa dava murros porque havia feito esforços em vão, o leão gemia, entre fortes
rugidos, pois a fome e o desgosto o dominavam. Então ele suplicou à raposa que
fizesse uma segunda tentativa para trazer a corça novamente, por meio de um
ardil. “A tarefa que você me atribuiu é difícil e penosa. Contudo, vou lhe dar esse
apoio”, disse a raposa. Assim, como um cão farejador, saiu à procura da corça e foi
tramando trapaças rumo à floresta, seguindo a indicação de uns pastores, a quem
ela perguntou se tinham visto uma corça sangrando.
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A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua peste!
E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros, inexperientes,
estimulando-os a se tornarem reis!” A raposa rebateu: “Você é tão frágil e covarde
assim, que desconfia de nós, seus amigos? O leão, quando agarrou sua orelha, ia
dar conselhos e recomendações a respeito desse cargo tão importante, porque ele
está morrendo! E você não tolerou nem mesmo um arranhão da pata de um enfermo! Agora a indignação dele é muito maior que a sua, e ele pretende tornar rei
o lobo. Ai de mim, um senhor malvado! Mas venha, não se deixe sugestionar por
nada, comporte-se como um cordeiro. Juro por todas as folhas e fontes que não
sofrerá nenhum mal da parte do leão. Quanto a mim, quero apenas o seu bem”.
Com tais ludíbrios, a raposa convenceu a medrosa a acompanhá-la uma segunda vez. E quando a corça adentrou a caverna, o leão agarrou a sua janta e se pôs a
comer os ossos todos, o tutano e as entranhas. A raposa ficou parada, observando.
Nisso cai o coração da corça e a raposa sorrateiramente o apanha e devora, como
prêmio de seu empenho. E quando percebeu que o leão farejava todas as partes
mas não achava o coração, ela, postada à distância, lhe disse: “A bem da verdade,
essa fulana aí não tinha coração. Não adianta procurar! Que espécie de coração
teria ela, que veio ter por duas vezes à morada e às mãos de um leão?”
(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify, 2013,
p. 309-311.)

A raposa a encontrou esbaforida e parou diante dela com a maior cara de pau.
Indignada, a corça arrepiou o pelo e disse: “Nunca mais você me pega, sua
peste! E se chegar perto de mim, não sairá viva! Vá raposinhar com outros,
inexperientes, estimulando-os a se tornarem reis!” (3º parágrafo)
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No trecho transcrito, os termos destacados constituem, respectivamente,
a) pronome − pronome − artigo e artigo.
b) artigo − artigo − pronome e artigo.
c) pronome − artigo − pronome e preposição.
d) preposição − artigo − pronome e preposição.
e) artigo − pronome − artigo e preposição.

Letra c.
O primeiro termo é um pronome oblíquo átono, responsável por retomar “corsa”;
o segundo é um artigo, que antecede o substantivo “cara”; o terceiro é pronome
oblíquo átono novamente, retomando “outros”; o quarto é uma preposição, exigida
pelo verbo “estimular”.

Questão 19    (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/2018)
1. Sinto inveja dos contistas. Para mim, é mais fácil escrever um romance de
200 páginas que um conto de duas.
2. Já se tentou explicar em fórmulas narrativas a diferença entre um conto, uma
novela e um romance, mas o leitor, que não precisa de teoria, sabe exatamente
o que é uma coisa ou outra assim que começa a ler; quando termina logo, é um
conto. O critério do tamanho prossegue invencível.
3. Para entender o gênero, criei arbitrariamente um ponto mínimo de partida,
que considero o menor conto do mundo, uma síntese mortal de Dalton Trevisan:
“Nunca me senti tão só, querida, como na tua companhia”.
4. Temos aí dois personagens, um diálogo implícito e uma intriga tensa que parece
vir de longe e não acabar com o conto. Bem, por ser um gênero curto, o conto é também, por parecer fácil, uma perigosa porta aberta em que cabe tudo de cambulhada.
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5. Desde Machado de Assis, que colocou o gênero entre nós num patamar muito alto
já no seu primeiro instante, a aparente facilidade do conto vem destroçando vocações.
6. Além disso, há a maldição dos editores, refletindo uma suposta indiferença
dos leitores: “conto não vende”. Essa é uma questão comercial, não literária. Porque acabo de ler dois ótimos livros de contos que quebram qualquer preconceito
eventual que se tenha contra o gênero.
7. Os contos de A Cidade Dorme, de Luiz Rufato, que já havia demonstrado ser
um mestre da história curta no excelente Flores Artificiais, formam uma espécie de
painel do “Brasil profundo”, a gigantesca classe média pobre que luta para sobreviver, espremida em todo canto do país entre os sonhos e a violência.
8. Em toda frase, sente-se o ouvido afinado da linguagem coloquial que transborda nossa cultura pelo arcaísmo de signos singelos: “Mas eu não queria ser
torneiro-mecânico, queria mesmo era ser bancário, que nem o marido da minha
professora, dona Aurora”.
9. O atávico país rural, com o seu inesgotável atraso, explode em todos os poros
da cidade moderna.
10. Já nos dez contos de Reserva Natural, de Rodrigo Lacerda, que se estruturam classicamente como “intrigas”, na melhor herança machadiana, o mesmo
Brasil se desdobra em planos individuais; e o signo forte de “reserva natural” perde
seu limite geográfico para ganhar a tensão da condição humana.
11. Como diz o narrador do conto “Sempre assim”, “é tudo uma engrenagem
muito maior”.
(Adaptado de: TEZZA, Cristovão Disponível em: www1.folha.uol.com.br)

O segmento sublinhado em Para mim, é mais fácil escrever um romance de 200 páginas... (1º parágrafo) exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em:
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a)... o leitor, que não precisa de teoria, sabe exatamente...
b)... acabo de ler dois ótimos livros de contos...
c) O atávico país rural (...) explode em todos os poros da cidade moderna.
d)... “é tudo uma engrenagem muito maior”.
e) Essa é uma questão comercial...

Letra b.
Tanto “um romance de 200 páginas” quanto “dois ótimos livros de contos” são objetos diretos.
Na letra “a” e “d”, os termos destacados são sujeitos; na “c”, adjunto adverbial; na
“e”, predicativo do sujeito.

Questão 20    (FCC/PREFEITURA DE MACAPÁ-AP/EDUCADOR SOCIAL/2018)
Há pouco, em belo artigo, anunciou-se num jornal “a morte da voz humana”.
Nenhum exagero no título. Um software que “aperfeiçoa” a afinação dos cantores
está criando padrões de perfeição inatingíveis para humanos, oferecendo a recompensa sem esforço e tornando dispensáveis a vocação, o talento e o mérito na música popular. “É como se Ronaldinho Gaúcho usasse uma chuteira que acertasse o
gol por si. Treinar pra quê?”
O grito de protesto foi dado por quem tem toda a autoridade para fazê-lo:
João Marcello Bôscoli, músico, produtor e diretor de gravadora. Como se não
bastasse, é filho de Elis Regina e do compositor Ronaldo Bôscoli, um dos criadores da bossa nova, e enteado do pianista César Camargo Mariano, com quem
Elis se casou ao se separar de Bôscoli. Nunca houve gente mais exigente em
música.
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Para João Marcello, pior até do que dar afinação a quem não tem, o programa faz com a voz o que outro já fez com a figura humana. Assim como um
software de retoque fotográfico “gerou um padrão estético em que poros, rugas de expressão e outras características se tornaram defeitos”, o software de
afinação passa o rodo e “corrige” tudo o que considera imperfeito num cantor:
afinação, respiração, pausas, volume, alcance − sem se importar se pertencem
à sua expressão e emoção.
Ele vai mais longe: “Hoje em dia, tomamos remédio quando sentimos tristeza, dopamos as crianças quando estão agitadas, passamos horas no computador quando nossa vida nos parece desinteressante” etc. − e “usamos softwares
de afinação quando temos um cantor desafinado”.
O filho da cantora mais afinada do Brasil defende os desafinados no que eles
têm de mais precioso: sua falível condição humana, essencial à obra de arte.
(Adaptado de: CASTRO, Ruy. A arte de querer bem: crônicas. Rio de Janeiro: Sextante, 2018.
Edição digital)

Nunca houve gente mais exigente em música.
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do sublinhado
encontra-se em:
a) Treinar pra quê?
b) ... quando estão agitadas...
c) ... se pertencem à sua expressão...
d) é filho de Elis Regina e do compositor Ronaldo Bôscoli...
e) um software de retoque fotográfico “gerou um padrão estético...
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Letra e.
Jamais se esqueça de que o verbo haver, com o sentido de existir, é transitivo direto. Por isso, a letra “d” é a alternativa correta, uma vez que “gerou” possui a
mesma transitividade.
Na letra “a”, o verbo é intransitivo; nas letras “b” e “d”, o verbo é de ligação; na
letra “c”, o verbo é transitivo indireto.
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