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Apresentação
Olá, meu(minha) querido(a) amigo(a)!
Nosso objetivo é demasiadamente importante: entender o português para concursos públicos! E isso não é um trabalho tão complicado quanto parece. Para lograr êxito, preciso que você tenha EMPENHO, RESPONSABILIDADE e CONFIANÇA.
O primeiro é a chave para se alcançar qualquer objetivo. O segundo corresponde à
sua habilidade em responder à missão – que é entender como é cobrada é língua
portuguesa em provas. O terceiro é um pedido: segure a minha mão e me acompanhe pelo percurso de aprendizado que vou te propor. Tenho certeza de que, juntos,
alcançaremos resultados surpreendentes.
Conforme expus anteriormente, acredito em um melhor ordenamento para tratar das questões linguísticas. Por esse motivo, respeite a disposição das aulas que
estabeleci. Meu curso é baseado em construção de pré-requisitos que são exigidos
não por mim, mas por SEU CÉREBRO! Respeitar sua capacidade neuronal é, com
certeza, o melhor caminho para chegarmos ao resultado esperado.
Quem é Elias Santana?
Sou licenciado em Letras – Língua Portuguesa e Respectiva Literatura – pela
Universidade de Brasília (UnB). Possuo mestrado pela mesma instituição, na área
de concentração “Gramática – Teoria e Análise”, com enfoque em ensino de gramática. Fui servidor da Secretaria de Educação do DF, além de professor em vários
colégios e cursos preparatórios para concursos, vestibulares e ENEM. Ministro aulas
de gramática, redação discursiva e interpretação de textos. Ademais, sou escritor,
com uma obra literária já publicada. Por esta razão, recebi Moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
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Tenho uma grande paixão: a língua portuguesa. Desde os 11 anos, escrevo
rotineiramente poesias. Aos 17, idade em que publiquei minha primeira obra, decidi que trilharia meu futuro profissional como professor de português. Pela minha
grande facilidade com a língua, aos 19 tive minha primeira sala de aula, em um
curso preparatório para vestibulares. De lá para cá, nunca mais parei. Minha orientadora do mestrado me definiu, no dia da defesa da minha dissertação, como “um
caso raro de professor por vocação”.
Metodologia
Para alcançarmos o melhor rendimento, cada arquivo terá a seguinte divisão:
• Engenharia reversa.
• Explicação objetiva.
• O que cai, Elias?
• Mapa mental.
• Gabarito comentado.
A engenharia reversa é um processo adotado em inúmeras ciências, que significa, em termos populares, começar pelo fim.
Se fôssemos seguir a ordem natural, primeiramente, precisaríamos conhecer a
gramática para, depois, resolver questões que a cobram. Esse procedimento funciona, mas apresenta um problema sério: a duração longa. Saber gerir o tempo é
fundamental ao longo do processo de preparação para concursos.
Qual é o nosso objetivo? Saber resolver questões de Língua Portuguesa.
Então começaremos pelo objetivo!
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A explicação deve ser objetiva e sintética, com o objetivo de discutir estritamente o que é visto com frequência em provas. Explicações longas e com informações
diversas já são encontradas em diversas gramáticas técnicas de língua portuguesa.
“O que cai, Elias” é o resumo do assunto. É literalmente discutir o que cai e
como cai em provas.
O mapa mental é a forma visual de guardar o conteúdo. A ideia é olhar para
esse mapa e acessar rapidamente, em seu cérebro, assuntos ligados a um determinado tópico da matéria.
Quem se prepara para concursos públicos tem a obrigação de fazer muitas
questões. O maior objetivo de um(a) candidato(a) não é aprender português, mas,
sim, aprender a fazer questões de português. A parte das questões, em minha opinião, é a mais importante do material. Você vai observar que, ao longo da explicação teórica, eu insiro questões de diversas bancas, mas que possuem bom suporte
didático para o assunto em questão. Ao final, você terá um conjunto de questões
comentadas sobre o assunto. As vinte primeiras são sempre da banca que aplicará
(ou que possivelmente aplicará) o seu concurso. As demais são de outras bancas,
para que você possa aprofundar o conhecimento e, principalmente, ter uma base
comparativa de como um determinado assunto pode ser cobrado (isso ajuda a ratificar, em seu cérebro, o comportamento da banca que você deseja decifrar).

1. Engenharia Reversa – Morfossintaxe
Em uma única palavra, um conteúdo enorme. Entender a morfossintaxe do português significa dominar a espinha dorsal da nossa gramática. É a fusão entre morfologia e sintaxe. Vamos saber do que precisamos para arrebentar nesse assunto.
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1) Morfologia: é o estudo das dez classes gramaticais.
Esse é o pré-requisito mais importante para os seus estudos. Você não precisa, necessariamente, saber classificar as palavras, mas reconhecê-las morfologicamente será fundamental para evoluir na sintaxe.
2) Sintaxe: por enquanto, veremos só a do período simples (o que já é um conteúdo imenso). Vamos dividir em subtópicos:
• Entenda o que é a ordem direta da oração.
• Saiba tudo sobre o sujeito. As bancas amam a identificação, a classificação e
a função (estabelecer com o verbo concordância). Você também precisa saber
os casos especiais de concordância. Ah, e você precisa conhecer o sujeito e
o núcleo dele (para isso, você vai precisar de morfologia)! Uma observação
importante: o estudo do sujeito não acaba aqui! Você ainda vai precisar dele
em pontuação, vozes verbais e funções do SE, sintaxe do pronome relativo e
sujeitos oracionais (os dois últimos no período composto)!
• Domine o complemento verbal (o que é e o que não é complemento verbal).
As bancas gostam mais do sujeito do que do complemento, mas você precisa
saber identificar as transitividades e os casos especiais de regência verbal.
Todo esse tópico é fundamental também para estudar os pronomes oblíquos
átonos, pontuação, vozes verbais e funções do SE, crase, sintaxe do pronome
relativo e complementos oracionais (os dois últimos no período composto).
• Tenha noção de que existem termos que se ligam ao nome (adjunto adnominal e complemento nominal). Praticamente não cai, mas é indiretamente
explorado em pontuação, emprego dos pronomes oblíquos átonos, crase e
orações subordinadas substantivas.
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Depois de todo esse detalhamento, podemos ir ao assunto. Lembre-se sempre
de voltar à seção “engenharia reversa” e anotar o que você estudou, o que você vai
estudar e o que oferece dificuldade. Meça o seu conhecimento com a execução de
exercícios, e não apenas lendo a matéria.
Outro ponto importante: boa parte desses apontamentos feitos servirão também para outras bancas. Haverá um ajuste ou outro, mas serão apenas detalhes.
A língua não muda de uma banca para outra, mas, sim, a linguagem e as preferências do examinador!

2. 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 Sam. 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,
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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 feitos para se defender em uma luta, e que se defender é o princípio da
arte marcial; em seguida, ataca-se. Encerar e polir (ou, em resumo, 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!)
A divisão da morfologia
Para fins didáticos, dividiremos as dez 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

O grupo das emoções
Você percebeu que a palavra “interjeição” é a única em letras minúsculas na
tabela anteriormente 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).
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A interjeição é uma palavra usada para indicar saudações, espantos, surpresas,
sensações. A sua principal marca é o ponto de exclamação. Veja os exemplos:
(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!
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 subordinadas ao substantivo. Há algo que une as quatro subordinadas ao
núcleo: A CONCORDÂNCIA NOMINAL.
Veja 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:
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Artigo

Pronome
Possessivo
Adjetivo

Adjetivo

Substantivo

Veja que a troca do substantivo promoveu mudanças nos vocábulos subordinados. Isso é a concordância nominal. Nos exemplos que vimos, 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:
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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.

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”.
Veja uma outra questão, de outra banca:

Questão 3    (IBFC) Assinale a alternativa que indica corretamente a classe gramatical da palavra destacada no trecho:
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.

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

12 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

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 certa.

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:

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 an-
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teposto 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. Veja
mais uma questão do Cespe:

Questão 4    (CESPE) 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.
(TEXTO) 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.
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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,
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. Veja os exemplos a seguir:

O numeral “treze” é o próprio substantivo. Portanto, é um numeral substantivo.
Já “vinte” é um numeral que acompanha o substantivo “senhoras”, o que faz dele
um numeral adjetivo.
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 pes-
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soas, em geral, costumam ter facilidade para identificar verbos, pois associam essa
classe à possibilidade de conjugação. Veja o seguinte exemplo:

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!
Para a maior parte das provas de concursos públicos, a importância do verbo
não está na palavra em si, mas no 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.
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Voltemos ao exemplo (10). Nele, percebemos que o ato de falar foi praticado
pelo papagaio em meio a duas circunstâncias: intensidade (“muito”) e tempo (“durante 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. Veja 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.
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O grupo dos conectores
Nesse grupo, há duas classes gramaticais de funções semelhantes (conectar),
mas que não interagem entre si: preposição e conjunção.
A função da preposição é unir duas palavras, de maneira que a primeira ofereça
uma informação acerca da segunda. Veja 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), pois 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, Veja uma questão da banca Universa.
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Questão 5    (UNIVERSA) O termo “de carnaúba” qualifica o termo “chapéu”.
(TEXTO) 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.

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
está 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.
As locuções – um subgrupo especial
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. Veja os exemplos:
• Locução adjetiva
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As histórias de terror não me impressionam mais.
• Locução adverbial
Ele saiu às pressas ontem.
• Locução prepositiva
Pedro mora em frente à farmácia.
• Locução conjuntiva
Estou empregado, no entanto ainda estudo.
• Locução verbal
Ele havia preparado o jantar.

3. 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 sintag-
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ma. Primeiramente, precisamos saber dois aspectos: quais são as funções sintáticas da língua portuguesa e a ordem direta da oração.
Veja 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 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 anteriormente citada possui um vocábulo
considerado núcleo. Todavia, em provas, o núcleo mais explorado é o do
sujeito.
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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:

S

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.
• 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 aula, 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.
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Sintaxe – 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.
Veja 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?)

(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?)
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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.

Questão 6    (CESPE) A forma verbal “são” está no plural porque concorda com “esses indivíduos”.
(TEXTO) “Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade”.

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 portugue-
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sa 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, voltando aos exemplos, 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.

Questão 7    (CESPE) A forma verbal “traz” está no singular porque concorda com o
núcleo de seu sujeito: “a oferta”.
(TEXTO) A oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de saúde traz
efeito positivo aos beneficiários.

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(a) candidato(a) errará!
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3.1. Tipos de Sujeito
Além de conhecer o sujeito, as provas também cobram do candidato os tipos
de sujeito. São os seguintes:
EXPRESSOS SVC
NÃO EXPRESSOS (S)VC

Simples

1 núcleo

Composto

+ de 1 núcleo

Elíptico/desinencial/oculto

Identificável

Indeterminado

Não identificável

INEXISTENTE ØVC

Oração sem sujeito

No texto ou
no discurso

Verbos impessoais

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.
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Questão 8    (CESPE) 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”.
(TEXTO) A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores.

Certo.
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.

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.
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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
abaixo descreve o funcionamento dessas pessoas:

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 a identificar.
Assim, podemos voltar aos exemplos anteriormente 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
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é identificável pelo texto, uma vez que se refere a “menino”, que está no período
anterior (atenção: “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 9    (IADES) 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.
(TEXTO) 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.

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
do texto, todavia é identificável, uma vez que o verbo “foi”, na terceira pessoa do
singular, permite esse entendimento. A alternativa certa é a letra e.
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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 10    (CESPE) No trecho “exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o
nariz e mudasse os traços”, o sujeito da forma verbal “exigiram” é indeterminado.
(TEXTO) 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.

Certo.
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.

Veja 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.
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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 uma construção
desse tipo é considerada indeterminada.

Obs.:
para haver IIS, o verbo deve estar na terceira do singular.
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 tranquilidade
é importante para qualquer pessoa. O verbo “dirigir” possui sujeito indeterminado. Esse
tipo de verbo também é conhecido como infinitivo impessoal.

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!
No exemplo anterior, a preposição “de” não pode se fundir com o artigo “a”, para
que o sujeito não fique preposicionado.

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

32 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

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. Veja no quadro a
seguir que verbos são esses (os que são frequentemente cobrados em provas).
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:
(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 qualquer sujeito. É o exemplo mais
clássico de oração sem sujeito.

Ex.: 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.
Ex.: Choveu granizo durante a noite.
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Conforme está apresentado, um verbo que indica fenômeno da natureza só é considerado impessoal quando, SOZINHO, revela o fenômeno. Na oração, o sujeito é
“granizo” (o que choveu). O fenômeno natural está descrito pelo verbo e pelo substantivo, e não apenas pelo verbo!
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 11    (CESPE) A forma verbal “existem” poderia ser corretamente substituída por hão, já que haver é sinônimo de existir.
(TEXTO) 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.

Errado.
Não se pode esquecer 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 12    (CESPE) A forma verbal “há” poderia ser corretamente substituída por
existem.
(TEXTO) Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de
países – incluindo Brasil, Argentina.

Certo.
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.
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 13    (IADES) Outra redação possível para a oração “há 86 anos” seria
fazem 86 anos.

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

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
• Os presidentes haviam decretado dias de luto.
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Agora, eu te pergunto: qual das duas construções a seguir está certa?
• 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.

3.2. Concordâncias Verbais Especiais
Aproveito que estamos no assunto “sujeito” para apresentar a você alguns casos especiais de concordância verbal que são muito, muito frequentes em provas
de concursos públicos. O meu objetivo é que você saiba 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.

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)
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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.

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.”

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)
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Lembrando: esses são alguns casos especiais de concordância verbal. Inevitavelmente, voltaremos nessa discussão em unidades futuras!

4. 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)!
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Vale sempre, claro, relembrar um esquema apresentado anteriormente:

É com base nele que iniciaremos nossos estudos!
Os complementos verbais
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 complementos é receber a noção transmitida pelo verbo. Melhor: a noção verbal vem
do sujeito e recai sobre o complemento. Veja 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.
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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 anteriormente 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 partir disso, podemos definir que o verbo de 1 é verbo transitivo direto (VTD);
de 2, verbo transitivo indireto (VTI); e de 3, verbo transitivo direto e indireto (VTDI).
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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, 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!

Questão 14    (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.
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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.
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
Teletubbies 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.
Exercem a função de complemento direto das formas verbais a elas relacionadas
as seguintes expressões: “um levantamento”, “alguém morto”, “todos os antivírus
existentes” e “a língua”.
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Certo.
A primeira questão quer avaliar o seu conhecimento sobre complementos verbais
(todos destacados no texto). No primeiro caso, a noção de fazer recai sobre algo
feito – “um levantamento” (quem faz, faz algo). No segundo, há a noção de colocar
e o que foi colocado – “alguém morto” (quem coloca, coloca algo). 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 15    (CESPE) Nos trechos “Chame a emergência”, “pagar uma conta astronômica”, “dessem câncer” e “comprar preservativos”, as formas verbais não
são intransitivas.

Certo.
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.
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Questão 16    (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.
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.
O Predicativo e o verbo de ligação
Querido(a), depois de falarmos sobre os complementos verbais, vamos a outra
possibilidade sintática:

(6) O presidente estava desolado.

Primeiramente, quero que você dê atenção ao verbo “estava”. Você se lembra
o que aprendeu sobre verbos ainda no primário? Não? Então venha comigo aqui:
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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):

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.


2: Tenha bom senso! Compare o par de orações abaixo:



Ele anda preocupado.
Ele anda rapidamente.
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Você, é claro, sabe que os dois verbos 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: Acima, 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!
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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,
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.

O verbo intransitivo
A 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. Veja:
(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
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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.
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).
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• Um adjunto adverbial não é, nunca foi e nunca será um complemento verbal.
• Nem sempre haverá um adjunto adverbial com verbos intransitivos. Veja os
exemplos:
(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.
Dessa forma, podemos ter uma ilustração de esquemas oracionais:

Mas, professor, então o que é um adjunto adverbial?

Falaremos acerca disso na próxima seção!
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Os adjuntos adverbiais
O conhecimento sobre o que é um advérbio e uma locução adverbial é fundamental, pois ambos são classificados sintaticamente como adjuntos adverbiais.
Se você entende como fazer essa classificação morfológica, também saberá fazer a
sintática! Até a classificação dos adjuntos adverbiais segue critério semântico usado com advérbios e locuções adverbiais. Veja:

Sujeito

Verbo Intransitivo

Adjunto Adverbial

Classificação do a. adv.

Ele

bebe

muito.

intensidade

aos domingos.

tempo

socialmente.

modo

no bar.

lugar

com o copo.

instrumento

com os amigos.

companhia

apesar da doença.

concessão

para esquecer os problemas.*

finalidade

porque a mulher o deixou.*

causa


Obs.:
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. Veja:

(14) Ele bebe leite aos domingos.
(15) O deputado estava eufórico em Campinas.
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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 diretos, mas, na verdade, são
intransitivos. Veja:
Ele mora em Brasília.
Ele vai ao Rio de Janeiro.
Ele voltou de Paris.
Para a NGB, esses verbos são intransitivos. As expressões destacadas são adjuntos
adverbiais de lugar. Jamais se confunda com isso! Isso já foi cobrado em provas!

Questão 17    (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.
c) objeto direto.
d) aposto.
e) adjunto adverbial.

Letra e.
A alternativa considerada certa foi a letra e, uma vez que o verbo pousar é locativo!
Cuidado!
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5. Configurações Oracionais
Amigo(a), por fim, seria legal simularmos algumas possibilidades de configurações oracionais. Isso os ajudará a entender, com maior clareza, o funcionamento
da sintaxe da oração.

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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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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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.
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). Veja:
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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”.

6. 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:
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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.
Veja outra construção:

(2) O desejo da mãe é a reforma da casa.
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”?
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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:

Questão 18    (CESPE/2013)
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
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. 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.
Vale fazer um comentário: são poucas as bancas que cobram os termos ligados
a nomes em provas de concursos públicos. Todavia, conhecê-los, além de ser um
diferencial, é fundamental para a compreensão de outras questões mais complexas
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da língua. Conhecer um adjunto adnominal colabora para o entendimento de uma
oração subordinada adjetiva. Conhecer um complemento nominal colabora para o
entendimento de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Esses
são só alguns exemplos da importância dos termos ligados a substantivos.
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?
Veja 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:
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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. Veja:
(6) Essas duas meninas brincalhonas.
(7) Os meus doze anos inesquecíveis.
(8) Algumas mulheres negras.
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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.

Primeiramente, vamos relembrar como ficam as classificações morfológicas:

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!
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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, 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:

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 que 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!
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“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. Veja:
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.
Agora, gostaria que você comparasse comigo os dois exemplos a seguir:
(13) O atendimento do psicólogo.
(14) O atendimento de menores.
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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!

7. Adjunto Adnominal X Complemento Nominal
Considere os exemplos:
(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).
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Professor, quer dizer que eu preciso voltar lá no meu primeiro grau para relembrar o que é um substantivo concreto ou abstrato?

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 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.
Substantivo Concreto X Substantivo Abstrato
Substantivo abstrato

Substantivo concreto

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

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 de adjunto adnominal quanto complemento nominal. Precisaremos,
portanto, de mais informações para estabelecer a diferença entre eles. Perceba
que, entre esses 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.
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Adjunto adnominal
Pode ou não ser preposicionado.

Complemento nominal
É sempre preposicionado.

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

Sempre PACIENTE.

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).
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Vamos analisar os exemplos apresentados lá no início da aula. Vou repeti-los
para você:

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:
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Cabe também ressaltar que, assim como há casos que não oferecem dúvidas
acerca do adjunto adnominal, o mesmo também ocorre com alguns complementos
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:
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RESUMO
O que cai, Elias?
Sobre o bloco I: morfologia não é o mais cobrado em provas; 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;
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.
Sobre o bloco II: um dos conhecimentos mais importantes diz respeito ao sujeito. 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: sempre leia o bloco sobre sujeito, bem como faça com
muita atenção todas as questões! Todo o conhecimento sobre ele é importante!
Sobre o bloco III: saber reconhecer os complementos verbais e os adjuntos adverbiais é um conhecimento que, além de muito explorado em prova, é pré-requisito para outros assuntos. 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 desta aula, há uma lista de verbos importantes!
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Sobre o bloco IV: 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,
porém eu preciso que você sabia que não se separa por vírgula o substantivo e seu
adjunto adnominal ou complemento nominal. Preciso que você entenda 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.
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
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 estudantes. Agora,
isso é um diferencial seu! Você verá inclusive que 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. Há também
poucas questões do Cespe sobre o assunto; todavia, repito: preciso que você
saiba esse assunto para ter confiança em muitos outros que são cobrados
com frequência nas provas de concursos públicos!
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ANEXO
Classes gramaticais fechadas
ARTIGOS
Definidos

Indefinidos

O, a, os, as

Um, uma, uns, umas
PRONOMES

Pessoais

Possessivos

Demonstrativos

Relativos

Interrogativos

Oblíquos

Oblíquos

Meu, minha

Este, estes

Que

Que

tônicos

átonos

Meus, minhas

Esta, estas

Quem

O que

Eu

A mim,

Me

Teu, tua

Esse, esses

Onde

Quem

Tu

comigo

Te

Teus, tuas

Essa, essas

Cujo(a)(s)

Qual

Ele/

A ti, contigo

O, a, lhe,

Seu, sua

Aquele, aquela

Quando

Quanto

ela

A ele, a ela, a

se

Seus, suas

Aqueles, aquelas

Como

Quando

Nós

si, consigo

Nos

Nosso, nossa

Isto, isso, aquilo

O qual

Onde

Vós

A nós,

Vos

Nossos, nossas

O, a, os, as

A qual

Por que

Eles/

conosco

Os, as,

Vosso, vossa

Mesmo(a)(s)

Os quais

Como

elas

A vós,

lhes, se

Vossos, vossas

Próprio(a)(s)

As quais

Retos

Semelhante, tal

convosco
A eles, a elas,

Indefinidos

Algum(a)(s)
Alguém
Nenhum(a)
(s)
Ninguém
Todo(a)(s)
Tudo
Outro(a)(s)
Outrem
Muito(a)(s)
Pouco(a)(s)
Certo(a)(s)

a si, consigo

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

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

Subordinativas adverbiais

Que, se

Coordenativas

VER TABELA DE CONECTIVOS

Conectivos
CLASSIFICAÇÃO

CONECTIVOS

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

�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

Consecutivos

Tão (tamanho, tanto, tal)...que, de modo Foi tanto amor que os dois acabaram
que, de maneira que
se casando.

Concessivos

Embora, conquanto, não obstante, ainda que,
mesmo que, se bem que, posto que, por mais Embora você tenha boas intenções, é
que, por pior que, apesar de que, a despeito impossível acreditar em suas palavras.
de, malgrado, em que pese.

Comparativos

Como, mais...(do) que, menos...(do) que,
O enfermeiro foi mais eficiente que o
, tão...como, tanto...quanto, tão...quanto,
médico.
assim como

Condicionais

Se, caso, sem que, se não, a não ser que,
Se você demorar, eu não vou te proexceto se, a menos que, contanto que,
curar.
salvo se, desde que

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.

Proporcionais

À proporção que, à medida que, quanto Os homens destroem o planeta à
mais, ao passo que
medida que se desenvolvem

Temporais

Quando, enquanto, assim que, logo que, desde Enquanto os políticos descansam, os
que, até que, mal, depois que, eis que
brasileiros trabalham arduamente.

�Obs2

Segundo pesquisas, o aquecimento
global é um efeito natural.

Parte escura: Conjunções coordenativas
Parte clara: Conjunções subordinativas adverbiais.
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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.
Regências verbais especiais
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.

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

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.

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.
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5) Atender
VTI ou VTD (sem alteração de sentido). Ex.: O juiz atendeu (a) todos os advogados.
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) Chegar
VI: mas, quando acompanhado de expressões locativas, deve-se usar a preposição “a”. Ex.: Chegaremos cedo à escola.

8) Implicar
VTD ou VTI: no sentido de “acarretar”, causar. Ex.: O seu comportamento
implica (em) demissão.

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.

10) Obedecer
VTI: Ex.: Eles não obedecem ao regulamento.
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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.

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 – LISTA I
Questão 1    (2016/FUB) Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda
errado, ele diz “errado”. Não diz “burro”, mas está implícito. É pior, muito pior. Às
vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. Assim, para todo mundo ouvir.
O termo “Assim” tem valor semântico demonstrativo e, por isso, a sua substituição pela conjunção Portanto prejudicaria o sentido original do texto.
Questão 2    (2016/FUB) O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode
querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas,
essa moral me tranquiliza e me educa.
O adjetivo “aterrador” modifica a palavra “espetáculo”, conferindo-lhe sentido
negativo.
Questão 3    (2016/FUB) hoje, constituída por 26 institutos e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados, a UnB possui 2.695 professores, 2.620 servidores
técnico-administrativos. 36.370 alunos de graduação e 7.510 de pós-graduação.
O vocábulo “Hoje”, que inicia o texto, poderia ser corretamente substituído
por Atualmente.
Questão 4    (2016/FUNPRESP) No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir
a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos,
viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse
inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que
tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como
uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também
sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invi-
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síveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria.
O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance:
uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o
quisera e escolhera.
No trecho “uma exaltação perturbada (...) com felicidade insuportável”, os adjetivos “perturbada” e “insuportável” qualificam a vida que Ana “quisera e escolhera”.
Questão 5    (2016/PCPE) Não são muitas as experiências exitosas de políticas
públicas de redução de homicídios no Brasil nos últimos vinte anos, e poucas
são aquelas que tiveram continuidade. O Pacto pela Vida, política de segurança
pública implantada no estado de Pernambuco em 2007, é identificado como uma
política pública exitosa.
O Pacto Pela Vida é um programa do governo do estado de Pernambuco que visa à
redução da criminalidade e ao controle da violência. A decisão ou vontade política
de eleger a segurança pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar quando se pensa em recuperar a memória dessa política, sobretudo quando
se considera o fato de que o tema da segurança pública, no Brasil, tem sido historicamente negligenciado. Muitas autoridades públicas não só evitam associar-se
ao assunto como também o tratam de modo simplista, como uma questão que diz
respeito apenas à polícia.
O Pacto pela Vida, entendido como um grande concerto de ações com o objetivo
de reduzir a violência e, em especial, os crimes contra a vida, foi apresentado à
sociedade no início do mês de maio de 2007. Em seu bojo, foram estabelecidos os
principais valores que orientaram a construção da política de segurança, a prioridade do combate aos crimes violentos letais intencionais e a meta de reduzir em 12%
ao ano, em Pernambuco, a taxa desses crimes.
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Desse modo, definiu-se, no estado, um novo paradigma de segurança pública, que
se baseou na consolidação dos valores descritos acima (que estavam em disputa
tanto do ponto de vista institucional quanto da sociedade), no estabelecimento de
prioridades básicas (como o foco na redução dos crimes contra a vida) e no intenso debate com a sociedade civil. A implementação do Pacto Pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no estado entre janeiro de 2007
e junho de 2013.
Assinale a opção na qual a palavra apresentada no texto CG1A01BBB classifica-se,
do ponto de vista morfossintático, como advérbio.
a) “historicamente”.
b) “modo”.
c) “intenso”.
d) “muitas”.
e) “quando”.
Questão 6    (2015/TCE) Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. Inicialmente, eram utilizadas fichas
de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme.
Os advérbios “Inicialmente” e “logo” atuam como sequenciadores textuais cuja
função é organizar a sequência temporal relativa ao registro das atividades contábeis na Mesopotâmia.
Questão 7    (2015/TCE) 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.
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Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores
apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade. Sete dos 11 contratados alegadamente trabalharam 77,2 horas por dia no período entre 16 de
setembro e sete de outubro de 2010. Os outros quatro supostamente trabalharam
38,6 horas por dia. Tendo em vista que um dia só tem 24 horas, identificou-se a
ocorrência de superfaturamento no valor de R$ 2.383.248.
O uso dos advérbios “alegadamente” e “supostamente” concorre para a argumentação apresentada no texto de que houve irregularidades em um dos contratos, especificamente no que se refere à descrição do volume de horas trabalhadas pelos consultores.
Questão 8    (2015/TELEBRAS) Segundo o presidente da TELEBRAS, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal.
O sinal indicativo de crase em “proteção às redes” justifica-se pela contração da
preposição a, exigida pelo substantivo “proteção”, com o artigo definido feminino
as, que determina o vocábulo “redes”.
Questão 9    (2015/FUB) As universidades públicas que atingiram altos padrões de
ensino e pesquisa foram aquelas que optaram pela valorização da dedicação exclusiva e da pesquisa básica, isto é, exatamente aquelas que mantêm, em meio a
todas as dificuldades, um grau elevado de independência em relação às injunções
imediatas do mercado.
O acento indicativo de crase em “às injunções” justifica-se pela regência de “independência”, que exige complemento regido pela preposição “a”, e pela presença de
artigo definido feminino plural antes de “injunções”.
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Questão 10    (2014/INPI) A proteção ao desenho industrial inclui a proteção a projetos e formas, quando estão associados a uma funcionalidade.
Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal
indicativo de crase em “a projetos e formas”.
Questão 11    (2015/TELEBRAS) Os países em desenvolvimento e mesmo em outros
setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a criação de uma agência reguladora
independente e autônoma, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
A substituição de “autônoma” por com autonomia prejudicaria a correção
gramatical do texto.
Questão 12    (2015/IRBR) A Conclusão a que devemos chegar é que o realismo e
a objetividade são bons mecanismos de exploração do meio externo e que a
avaliação das pessoas também deve ser regida pela observação dos fatos e não por
ideias. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase e para aqueles
acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe
de acordo com seus gostos e vontades.
O sentido da frase “O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase”
seria alterado se o advérbio “só” fosse posposto à forma verbal “gera”, da seguinte forma: O realismo gera só certo pessimismo (...).
Questão 13    (2014/TCDF) Existem três formas básicas por meio das quais podemos preencher o vácuo interrogantes do porvir.
Dado que, na expressão “o vácuo interrogante do porvir”, os termos “interrogante” e
“do porvir” especificam o mesmo núcleo nominal, o sentido da expressão seria mantido
caso a posição desses elementos fosse a seguinte: o vácuo do porvir interrogante.
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Questão 14    Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança, alegando
risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crecimento.
Os vocábulos “Oficialmente” e “permanente” pertencem à mesma classe gramatical.
Questão 15    “Independentemente da formação, o profissional de TIC tem de estar
comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em trabalhar com gestão
de projetos, saber se comunicar e trabalhar em diversas equipes”, diz o gerente de
carreiras Marcos Vono.
No trecho ‘o profissional de TIC tem de estar comprometido com o aprendizado
contínuo e interessado em trabalhar com gestão de projetos’, o termo ‘interessado’ qualifica ‘o aprendizado’.
Questão 16    (2013/TRT17) O monitoramento por imagens há algum tempo tem
sido fonte de conflito entre patrões e trabalhadores, da mesma forma que o controle de e-mails e as escutas e gravações de ligações telefônicas dos empregados.
São questões que a justiça trabalhista está aprendendo a contemporizar, já que
influenciam a convivência no ambiente de trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador. Pela jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho, é devida
a indenização por danos morais quando há abuso do poder, ou seja, a filmagem
não pode ser ostensiva, e o funcionário deve ter conhecimento dos dispositivos de
segurança instalados.
No trecho “é devida a indenização por danos morais”, a correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o artigo que define “indenização”.
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Questão 17    (2013/BACEN)

Para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, o entendimento do
sentido das preposições empregadas no título de cada imagem.
Questão 18    (2014/ANTAC) As principais consequências negativas da introdução
de espécies exóticas e nocivas são: o desequilíbrio ecológico das áreas invadidas,
com a possível perda de biodiversidade; os prejuízos em atividades econômicas
utilizadoras de recursos naturais afetados e consequente desestabilização social de
comunidades tradicionais; e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução de organismos patogênicos.
Se a forma “causadas” estivesse no singular – causada –, a correção gramatical
do período ficaria prejudicada.
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Questão 19    (2015/TCU) O costume aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e práticas.
Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o termo “instrumentalizada” fosse empregado no masculino: instrumentalizado.
Questão 20    (2014/ICMBIO) Atualmente, restam apenas cerca de 10% da floresta
original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo
de toda a Mata Atlântica. A situação é mais séria na região Nordeste, especialmente
nos estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da floresta original foi
substituída por plantações de cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser
encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo o país, como o
criticamente ameaçado limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi).
Nas sequências “toda a Mata Atlântica” e “todo o país”, os artigos definidos “a”
e “o” são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção
gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte.
Questão 21    (2017/SEDF) Faz parte da autonomia da universidade pública essa
relação intrínseca com a cultura, que permite que o acesso não seja filtrado por
mecanismos de outras instâncias da vida social.
A expressão “essa relação intrínseca com a cultura” exerce a função de sujeito da
oração iniciada pela forma verbal “Faz”.
Questão 22    (2015/MEC) 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.
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No trecho “exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços”, o sujeito da forma verbal “exigiram” é indeterminado.
Questão 23    (2016/TCE-PA) Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite
de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar n. 101/2000, denominada Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria legislação destinada
a assegurar, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças. Querem uma
nova lei de responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por gestores irresponsáveis.
Os sujeitos das orações “como alegam” e “segundo argumentam” são indeterminados.
Questão 24    (2016/FUNPRESP) Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este
anúncio num semanário: “Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em
estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho”. O anúncio não produziu nenhum efeito.
O sujeito da oração ‘também aceita trabalho’ está elíptico e se refere a ‘Amadeu
Amaral Júnior’, o que justifica o emprego da forma verbal “aceita” na terceira
pessoa do singular.
Questão 25    (2016/TRE-PI) Segundo essa linha de pensamento, a política não pode
ser compreendida desconsiderando-se o contexto no qual ocorre e as condições em
que se encontram os indivíduos.
A formal verbal “ocorre” foi empregada de forma impessoal no texto.

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

87 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

Questão 26    (2016/TRE-PI) Em suma, deve-se atentar para o fato de que a existência de referências comuns entre os indivíduos pode interferir em sua ação política.
A forma verbal “pode” está flexionada no singular por concordar com “o fato”.
Questão 27    (2016/TRE-PI) A importância atribuída às bases, no caso do Poder
Executivo estadual, decorre do fato de que a sua manutenção significa maiores
possibilidades de conquistar uma reeleição.
O termo “A importância atribuída às bases” funciona como sujeito da forma verbal “decorre”.
Questão 28    (2016/TRE-PI) No sistema proporcional, isso não acontece, pois todo
sufrágio ajuda os demais postulantes da sigla ou aliança. Se é possível e desejável
aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, não faz sentido que, em nome desse intento, produzam-se retrocessos.
No contexto em que foram empregados, os verbos acontecer – “acontece” – e fazer
– “faz” – são impessoais.
Questão 29    (2016/DPU) Saúde: direito de todos e dever do Estado. É assim que
a Constituição Federal de 1988 inicia a sua seção sobre o tema. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa previsão, cotidianamente é possível
observar graves desrespeitos à Carta Magna. A Defensoria Pública, importante instituição garantida por lei assim como a saúde, busca sanar o problema por meio da
via judicial quando a mediação não produz resultados. Recentemente, a Defensoria
Pública em Foz do Iguaçu, por exemplo, obteve três decisões liminares garantindo
o direito à saúde a três pessoas por ela assistidas. Em todos os casos, a Defensoria
Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço
público de saúde na localidade.
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Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos decorrentes de
doença trombofílica e que necessitava de uma medicação diária de alto custo.
O sujeito da forma verbal “atendeu”, que está elíptico, refere-se a “serviço público
de saúde na localidade”.
Questão 30    (2016/TCE-RN) Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a
realidade. Sete dos contratados alegadamente trabalharam 77,2 horas por dia no
período entre 16 de setembro e sete de outubro de 2010.
Existem outros indícios fortes que apontam para essa irregularidade, pois não há
nos autos qualquer folha de ponto ou documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços por parte dos consultores.
As formas verbais “apresentaram”, “trabalharam” e “Existem” aparecem flexionadas no plural pelo mesmo motivo: concordância com sujeito composto plural.
Questão 31    (IRBR/2015) O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira
fase e para aqueles acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e vontades.
No trecho “onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e
vontades”, o sujeito da forma verbal “existe” é o termo “belo”.
Questão 32    (2015/DEPEN) Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 aceitas, o
que resultou em um total de 7.508 dias remidos.
A forma verbal “Foram feitas” concorda em gênero e número com o termo seguinte, “2.272 resenhas”, que é o sujeito da oração em que se insere.
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Questão 33    (2015/FUB) “O preconceito linguístico é um equívoco, e tão nocivo
quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o
brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais
presente na cultura brasileira: o linguístico.
O termo “o brasileiro” exerce a função de sujeito da oração em que se insere.
Questão 34    (2015/TRE-GO) Dentre seus membros, elegia o Tribunal Superior, em
escrutínio secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a designação do
cargo, um vice-presidente e um procurador para exercer as funções do Ministério
Público, tendo este último a denominação de procurador-geral da justiça eleitoral.
O sujeito da forma verbal “elegia” é o termo “o Tribunal Superior”.
Questão 35    (2014/PF) Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a
estrutura social e econômica interna, devendo o governo adorar uma postura firme
de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente com a sociedade, de
forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.
O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a sociedade”,
que está elíptico no texto, é “o governo”
Questão 36    (2014/ANTAQ) Se vivemos hoje a era do conhecimento é porque nos
alçamos em ombros de gigantes do passado. A Internet representa um poderoso
agente de transformação do nosso modus vivendi et operandi.
É um marco histórico, um dos maiores fenômenos de comunicação e uma das mais
democráticas formas de acesso ao saber e à pesquisa. Mas, como toda inovação, a Internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada. Seu conteúdo é
fragmentado, desordenado e, além disso, cerca de metade de seus bites é descartável.
O último parágrafo do texto inicia-se com oração sem sujeito.
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Questão 37    (2014/TJ-SE) Atualmente, há tantos computadores e dispositivos conectados à Internet que os mais de quatro bilhões de endereços disponíveis estão
praticamente esgotados.
Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, se a forma verbal “há”
fosse substituída por existe.
Questão 38    (2014/TC-DF) Há décadas, países como China e Índia têm enviado
estudantes para países centrais, com resultados muito positivos.
A forma verbal “Há” poderia ser corretamente substituída por Fazem.
Questão 39    (2013/ANTT) Aos poucos, o perfil dos transportes nas antigas linhas
da Central se modificou para atender, principalmente, aos interesses da mineração
e da siderurgia.
A forma verbal “modificou”, flexionada no singular para concordar com o termo “o
perfil”, poderia ser corretamente flexionada no plural – modificaram –, caso em que
concordaria com o termo “dos transportes nas antigas linhas da Central”.
Questão 40    (2014/CADE) No México, a exportação de bens manufaturados representa quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%).
Sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido original do texto, a forma verbal
“representa” poderia ser flexionada no plural – representam –, caso em que concordaria com “bens manufaturados”.
Questão 41    (2017/SEDF) Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram – as revoluções consideráveis no campo da
medicina, da física da química e das próprias ciências sociais e humanas –, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir.
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O trecho “Embora não possamos (...) assistiram” pode ser reescrito, sem prejuízo
da coerência e da correção gramatical do texto, da seguinte maneira: Ainda que
não pode desconsiderar que os últimos séculos assistiram o avanço científico.
Questão 42    (2016/FUB) Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita.
Simplesmente ignora você.
A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a
logo após a forma verbal “ignora”, na frase “Simplesmente ignora você”.
Questão 43    (2016/FUB) Darcy e Anísio convidaram cientistas, artistas e professores das mais tradicionais faculdades brasileiras para assumir o comando das salas
de aula da jovem UnB.
A forma verbal “convidaram” está no plural porque concorda com os termos “cientistas”, “artistas” e “professores”.
Questão 44    (2016/TCE-PA) De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa,
se nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la?
O termo “mais rigorosa” funciona como um predicativo do termo “a lei”.
Questão 45    (2016/TCE-PA) A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente
prestar contas anualmente ao Poder Legislativo.
O termo “ao Poder Legislativo” exerce a função de complemento da forma
verbal “prevê”.
Questão 46    (2016/PERITO/PE) Alguns nascem surdos, mudos ou cegos.
Na oração em que é empregado no texto CG1A1CCC, o termo “surdos, mudos ou
cegos” exerce a função de
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a) predicativo do sujeito.
b) objeto direto.
c) adjunto adnominal.
d) sujeito.
e) adjunto adverbial.
Questão 47    (2016/TRE-PI) Esse compartilhamento de referências pode advir tanto da interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento a determinado
contexto geográfico.
O trecho “tanto da interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento
a determinado contexto geográfico” exerce função de adjunto adverbial na oração
em que ocorre.
Questão 48    (2016/TRE-PI) A identificação das bases eleitorais de um candidato
é relevante na medida em que para elas se direciona a maior parte da atividade
desse candidato como político.
O trecho “a maior parte da atividade desse candidato como político” exerce a função de complemento da forma verbal “direciona”.
Questão 49    (2016/DPU) Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que seus direitos
sejam garantidos”
Seria mantida a correção do texto caso o trecho ‘para que seus direitos sejam garantidos’ fosse reescrito da seguinte forma: visando à garantia de seus direitos.
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Questão 50    (2015/TRE-RS) As incompatibilidades são, da mesma forma, impedimentos, embora de natureza diversa, que proíbem o parlamentar, desde a expedição do diploma ou desde a sua posse, de obter, direta ou indiretamente, vantagens
do poder público, ou de se utilizar do mandato para obtê-las com maior facilidade.
Dada a regência do verbo proibir, a substituição do termo “o parlamentar” por ao
parlamentar não prejudicaria a correção gramatical do texto.
Questão 51    (2015/TJDFT) Art. 1º Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDFT
que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e as
integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios,
visando à preservação e à recuperação do meio ambiente.
O termo “à recuperação do meio ambiente” desempenha a função de complemento
verbal na oração em que ocorre.
Questão 52    (2015/TCE-RN) Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho
“informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os
atos ilegítimos” for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) sobre os atos ilegítimos.
Questão 53    (2014/TJCE) “Não levantarás falso testemunho, reza o oitavo mandamento.
A expressão “o oitavo mandamento” exerce a função de complemento da forma
verbal “reza”.
Questão 54    (2014/ICMBIO) É uma vida de muito trabalho, mas necessidade eu
nunca passei.
O complemento da forma verbal ‘passei’ não está explicitamente expresso no texto, devendo ser inferido pelo leitor.

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

94 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

Questão 55    (2014/CAIXA) Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo
general árabe.
A expressão “duas versões” exerce a função de complemento da forma verbal
“Existem”.
Questão 56    (2014/MTE) Podemos dizer que o gênero “relação de trabalho” engloba,
além da relação de emprego, outras formas de prestação/realização de trabalho.
[...]
Para compreendermos o alcance das expressões relação de trabalho e relação
de emprego, é importante termos claro o alcance de alguns termos utilizados no
nosso cotidiano.
As expressões “outras formas de prestação/realização de trabalho” e “o alcance
das expressões relação de trabalho e relação de emprego” desempenham a mesma
função sintática nos períodos em que ocorrem.
Questão 57    (2013/CERPRO) O setor de tecnologias da informação e comunicação
(TICs) impulsiona um conjunto de inovações técnico-científicas, organizacionais,
sociais e institucionais, gerando novas possibilidades de retorno econômico e social
nas mais variadas atividades.
No trecho “O setor de tecnologias da informação e comunicação (TICs) impulsiona
um conjunto de inovações (...) institucionais”, o termo “conjunto” exerce a função
de núcleo do complemento direto da forma verbal “impulsiona”.
Questão 58    (2013/MPU) Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de
um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
A expressão “o êxito” exerce função sintática de complemento direto da forma
verbal “Dependerá”.
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Questão 59    (2008/TRT5) É frequente tecermos aqui neste espaço considerações
positivas sobre atitudes de cidadania de pessoas e entidades que, cansadas de esperar tudo do poder público, decidem recuperar o poder de iniciativa da sociedade
e agir pelo bem comum.
O segmento “o poder de iniciativa da sociedade” exerce a função sintática de objeto direto.
Questão 60    (2008/SEDU-ES) O computador estimula o aprendizado de novos
idiomas e contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e de
estrutura lógica do pensamento.
O segmento “o aprendizado de novos idiomas” tem a função de objeto direto.
Questão 61    (2017/CESPE/SEDF) Ambas as frases cumprem a sua função, que é
transmitir um certo conteúdo.
Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo”, 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 62    (2016/CESPE/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” fosse substituído por promessa de
reinvenção da educação superior.
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Questão 63    (2016/CESPE/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.
[...]
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” e “risco da disseminação descontrolada”,
verifica-se paralelismo de funções sintáticas entre “de impurezas” e “da disseminação” e entre “tóxicas” e “descontrolada”.
Questão 64    (2016/CESPE/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”
fosse isolado por vírgulas.
Questão 65    (2016/CESPE/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”, a substituição da preposição “de” por
ao manteria a correção, mas acarretaria ambiguidade a esse trecho.
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Questão 66    66. Os termos “no trânsito de Teresina” e “aqui” exercem a mesma
função sintática nas frases em que ocorrem.

Questão 67    (2016/CESPE/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”.
Questão 68    (2016/CESPE/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.
[...]
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Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide
judicial impõe.
Os elementos “já”, “atual” e “Hoje” desempenham a mesma função sintática nas
orações em que ocorrem.
Questão 69    (2015/CESPE/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” e o termo “de ENERGIA ELÉTRICA” desempenham a mesma função sintática no período.
Questão 70    (2015/CESPE/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” por
energias prejudicaria a clareza do texto, por resultar em ambiguidade em relação
ao termo que a palavra “sustentáveis” modifica.
Questão 71    (2015/CESPE/TRE-RS) A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
Os termos “de convocação” e “de grande número de eleitores” desempenham a
mesma função sintática.
Questão 72    (2015/CESPE/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” e “grande” desempenham a função de adjuntos adverbiais nas
orações em que ocorrem.
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Questão 73    (2015/CESPE/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.
As palavras “livre” e “conscientemente” modificam, respectivamente, “eleitor”
e “comparece”.
Questão 74    (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.
A expressão “da Copa 2014” modifica o conteúdo semântico do substantivo “arenas”.
Questão 75    (2014/CESPE/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.
O emprego da preposição “com”, em “com a criminalidade e a violência”, deve-se à
regência do vocábulo “conexos”.
Questão 76    (2014/CESPE/ICMBIO) A maioria dos catadores autônomos, entretanto,
é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho formal.
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.

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

100 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

Questão 77    (2014/CESPE/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” e o termo “pasmada” desempenham, no contexto sintático em que se inserem, a função de complemento nominal e predicativo
do sujeito, respectivamente.
Questão 78    (2010/CESPE/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.
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 COMENTADO
Questão 1    (2016/FUB) Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda
errado, ele diz “errado”. Não diz “burro”, mas está implícito. É pior, muito pior. Às
vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. Assim, para todo mundo ouvir.
O termo “Assim” tem valor semântico demonstrativo e, por isso, a sua substituição pela conjunção Portanto prejudicaria o sentido original do texto.
Certo.
Em morfologia, é muito importante que você aprenda a analisar as palavras e expressões no contexto em que elas aparecem, e não isoladamente. O vocábulo “assim” pode ser uma conjunção conclusiva (assunto que veremos melhor em orações
coordenadas), mas essa não é a única possibilidade. Perceba que, no texto, “assim”
faz referência ao jeito como o computador faz no momento em que alguém erra,
que é uma informação apresentada no período anterior à ocorrência da palavra em
questão. “Assim”, no texto, é o mesmo que desse jeito, desse modo, dessa forma.
Percebeu a presença do demonstrativo (esse, essa) unida à preposição? Por isso
existe o valor semântico demonstrativo, uma vez que se refere a uma informação
anteriormente citada.

Questão 2    (2016/FUB) O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode
querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas,
essa moral me tranquiliza e me educa.
O adjetivo “aterrador” modifica a palavra “espetáculo”, conferindo-lhe sentido
negativo.
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Certo.
Primeiramente, é preciso que você perceba que “espetáculo” é um substantivo
(note que, antes dele, há um artigo masculino e singular unido a uma preposição
“de”). O texto não fala sobre qualquer espetáculo, mas sobre um espetáculo aterrador (função adjetiva em relação ao substantivo). O adjetivo apresenta inclusive
um juízo de valor acerca do espetáculo, pois o descreve como algo que causa terror.
Logo, ao substantivo é atribuído valor negativo.

Questão 3    (2016/FUB) Hoje, constituída por 26 institutos e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados, a UnB possui 2.695 professores, 2.620 servidores
técnico-administrativos. 36.370 alunos de graduação e 7.510 de pós-graduação.
O vocábulo “Hoje”, que inicia o texto, poderia ser corretamente substituído
por Atualmente.
Certo.
Primeiramente, lembre-se: palavras derivadas dotadas do sufixo “-mente” são advérbios nos contextos oracionais em que se inserem (felizmente, fielmente, recentemente). Mas aí mora um perigo: eles são advérbios, mas nem sempre expressão
semântica, de modo (muitos alunos, ao ver -mente, já pensam em modo). “Atualmente” é um exemplo clássico que foge ao modo, pois expressa valor temporal. No
texto, “hoje” é um advérbio de tempo que se refere ao verbo “possui” (o fato de
possuir ocorre hoje, contemporaneamente, atualmente).
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Questão 4    (2016/FUNPRESP) No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir
a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos,
viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse
inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma
doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a
felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis,
que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em
troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera.
No trecho “uma exaltação perturbada (...) com felicidade insuportável”, os adjetivos “perturbada” e “insuportável” qualificam a vida que Ana “quisera e escolhera”.
Errado.
Questão brilhante do CESPE, aplicada a um texto ainda mais brilhante da brilhante
Clarice Lispector! Gosto dessa questão porque exige de você o conhecimento de morfologia e de compreensão do texto. De fato, “perturbada” e “insuportável” são adjetivos. O primeiro refere-se ao substantivo “exaltação”; o segundo, à “felicidade”. A parte
morfológica da questão está certa, mas o item não para aí! Ele diz que essa “exaltação
perturbada” e “felicidade insuportável” estão ligadas à vida que Ana “quisera e escolhera”. No fragmento de texto, você consegue perceber que Ana teve duas fases distintas na sua vida: uma antes e outra depois de se casar. A vida dotada de “exaltação
perturbada” e “felicidade insuportável” (que era o que ocorreu antes de Ana “ter o lar”)
foi “sua juventude anterior”, que é descrita como uma “doença da vida”. A vida que
Ana quis e escolheu foi a vida de casada, com filhos e marido, uma “vida de adulto”.
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Questão 5    (2016/PCPE) Não são muitas as experiências exitosas de políticas públicas de redução de homicídios no Brasil nos últimos vinte anos, e poucas são
aquelas que tiveram continuidade. O Pacto pela Vida, política de segurança pública
implantada no estado de Pernambuco em 2007, é identificado como uma política
pública exitosa.
O Pacto Pela Vida é um programa do governo do estado de Pernambuco que visa à
redução da criminalidade e ao controle da violência. A decisão ou vontade política
de eleger a segurança pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar quando se pensa em recuperar a memória dessa política, sobretudo quando
se considera o fato de que o tema da segurança pública, no Brasil, tem sido historicamente negligenciado. Muitas autoridades públicas não só evitam associar-se
ao assunto como também o tratam de modo simplista, como uma questão que diz
respeito apenas à polícia.
O Pacto pela Vida, entendido como um grande concerto de ações com o objetivo
de reduzir a violência e, em especial, os crimes contra a vida, foi apresentado à
sociedade no início do mês de maio de 2007. Em seu bojo, foram estabelecidos os
principais valores que orientaram a construção da política de segurança, a prioridade do combate aos crimes violentos letais intencionais e a meta de reduzir em 12%
ao ano, em Pernambuco, a taxa desses crimes.
Desse modo, definiu-se, no estado, um novo paradigma de segurança pública, que
se baseou na consolidação dos valores descritos acima (que estavam em disputa
tanto do ponto de vista institucional quanto da sociedade), no estabelecimento de
prioridades básicas (como o foco na redução dos crimes contra a vida) e no intenso debate com a sociedade civil. A implementação do Pacto Pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no estado entre janeiro de 2007
e junho de 2013.
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Assinale a opção na qual a palavra apresentada no texto CG1A01BBB classifica-se,
do ponto de vista morfossintático, como advérbio.
a) “historicamente”.
b) “modo”.
c) “intenso”.
d) “muitas”.
e) “quando”.
Letra a.
“Historicamente” é um advérbio que se refere ao verbo no particípio “negligenciado”. “Modo” é um substantivo. ATENÇÃO: “de modo simplista” é uma locução adverbial que se refere ao verbo “tratam”, mas a locução é composta por três palavras
– uma preposição (de), um substantivo (modo) e um adjetivo (simplista). “Intenso”
é um adjetivo, que está anteposto ao seu substantivo (debate). “Muitas” é um pronome indefinido substantivo que se refere ao substantivo “experiências” (jamais se
esqueça de que o advérbio possui natureza invariável; “muitas” está no feminino e
plural). “Quando” é uma conjunção subordinativa temporal que está conectando as
orações dos verbos “deve destacar” e “se pensa” (veja a tabela do anexo).

Questão 6    (2015/TCE) Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. Inicialmente, eram utilizadas fichas
de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme.
Os advérbios “Inicialmente” e “logo” atuam como sequenciadores textuais cuja
função é organizar a sequência temporal relativa ao registro das atividades contábeis na Mesopotâmia.

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

107 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

Certo.
Ambos os vocábulos possuem valor adverbial. O primeiro refere-se a “utilizadas”,
ao passo que a segunda, a “substituídas”. Ambos nos mostram a seguinte lógica temporal: primeiro, utilizaram-se fichas de barro; depois, substituíram-nas por
tábuas gravadas. Eles contribuem, portanto, para a compreensão da organização
temporal das ações descritas no texto.
Questão 7    (2015/TCE) 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.
Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores
apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade. Sete dos 11 contratados alegadamente trabalharam 77,2 horas por dia no período entre 16 de
setembro e sete de outubro de 2010. Os outros quatro supostamente trabalharam
38,6 horas por dia. Tendo em vista que um dia só tem 24 horas, identificou-se a
ocorrência de superfaturamento no valor de R$ 2.383.248.
O uso dos advérbios “alegadamente” e “supostamente” concorre para a argumentação apresentada no texto de que houve irregularidades em um dos contratos, especificamente no que se refere à descrição do volume de horas trabalhadas pelos consultores.
Certo.
Ambos se referem ao verbo “trabalharam” (que aparece duas vezes no parágrafo,
mas em períodos distintos). O texto denuncia irregularidades a respeito da carga
horária de trabalho de funcionários em obras da Copa de 2014. Tanto “alegadamente” quanto “supostamente” ratificam a irregularidade acerca das horas trabalhadas.
Peço que você dê atenção a questões dessa natureza! O Cespe as ama!
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Questão 8    (2015/TELEBRAS) Segundo o presidente da TELEBRAS, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal.
O sinal indicativo de crase em “proteção às redes” justifica-se pela contração da
preposição a, exigida pelo substantivo “proteção”, com o artigo definido feminino
as, que determina o vocábulo “redes”.
Certo.
Apesar de ser uma questão de crase, ela exige do candidato mais conhecimento
sobre morfologia do que sobre o emprego do acento grave. Lembre-se sempre: esse
acento marca uma fusão (ou seja, onde há crase, há duas palavras)! Na oração, entende-se que, se é uma proteção, é uma proteção a algo. Esse substantivo exige a
presença de uma preposição (ATENÇÃO: podem exigir preposição substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios). Como o substantivo “redes” é feminino e plural, admite
um artigo, desde que este estabeleça a devida concordância em gênero e número.

Questão 9    (2015/FUB) As universidades públicas que atingiram altos padrões de
ensino e pesquisa foram aquelas que optaram pela valorização da dedicação exclusiva e da pesquisa básica, isto é, exatamente aquelas que mantêm, em meio a
todas as dificuldades, um grau elevado de independência em relação às injunções
imediatas do mercado.
O acento indicativo de crase em “às injunções” justifica-se pela regência de “independência”, que exige complemento regido pela preposição “a”, e pela presença de
artigo definido feminino plural antes de “injunções”.
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Errado.
Nesse caso, a descrição acerca do fenômeno da crase está equivocada. Isso porque
quem exige a preposição não é “independência”, mas “em relação” (se a independência é em relação, é em relação a algo). Como “injunções” é um substantivo
feminino e plural, admite a presença do artigo “as”.

Questão 10    (2014/INPI) A proteção ao desenho industrial inclui a proteção a projetos e formas, quando estão associados a uma funcionalidade.
Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal
indicativo de crase em “a projetos e formas”.

Certo.
Sabe por que tantas pessoas sofrem com crase? Porque querem voar para o capítulo de crase sem passar pelo de morfologia (eu não te disse que era um pré-requisito?)! Pare e pense: ao ver à, você está diante de a+a. Se um deles for um artigo,
só poderá ser um artigo feminino e singular, certo? Agora, me responda: “projetos”
é um substantivo masculino ou feminino? Singular ou plural? Aceita um artigo a?
Acho que você já me entendeu! O “a”, sem crase, antes de “projetos”, é apenas
uma preposição oriunda do substantivo “proteção”. Detalhe mais que importante:
o item afirma que a inclusão do sinal indicativo de crase faz com que haja prejuízo
para a correção gramatical! Muito, muito, muito cuidado! Quantos candidatos perdem itens simples do Cespe – mesmo dominando o conteúdo – apenas por lerem
inadequadamente o item! Você não será um desses, certo?
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Questão 11    (2015/TELEBRAS) Os países em desenvolvimento e mesmo em outros
setores de infraestrutura do Brasil, foi precedida da montagem de detalhado modelo institucional, dentro do qual se destaca a criação de uma agência reguladora
independente e autônoma, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
A substituição de “autônoma” por com autonomia prejudicaria a correção
gramatical do texto.
Errado.
Sabe o que o examinador do Cespe fez nessa questão? Apenas transformou um adjetivo em locução adjetiva! “Autônoma”, no texto, é uma característica de “agência”!
E criar uma agência autônoma é o mesmo que criar uma agência com autonomia.

Questão 12    (2015/IRBR) A Conclusão a que devemos chegar é que o realismo e
a objetividade são bons mecanismos de exploração do meio externo e que a avaliação das pessoas também deve ser regida pela observação dos fatos e não por
ideias. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase e para aqueles
acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe
de acordo com seus gostos e vontades.
O sentido da frase “O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase”
seria alterado se o advérbio “só” fosse posposto à forma verbal “gera”, da seguinte forma: O realismo gera só certo pessimismo (...).
Certo.
Essa questão agora não compara advérbios, mas o desloca no texto e pede que
você perceba se a relação semântica foi mantida ou alterada. Faça esse tipo de
questão com todo o cuidado que você puder! O advérbio é um termo que se desloca
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com imensa facilidade pela sentença, mas isso pode produzir no texto alterações
severas de sentido. E é o que ocorre no trecho em questão. Antes do verbo “gera”,
entende-se que o realismo apenas gera algo (ou seja, o realismo não faz mais nada
além de gerar algo). Quando colocado após a forma verbal, a leitura é de que o
realismo gera, só e somente só, certo grau de pessimismo (o realismo gera uma
única coisa: certo grau de pessimismo). Veja como uma palavra monossílaba deslocada em torno de um único verbo é capaz de alterar significativamente o sentido do
texto! Questão para os fortes! Não é à toa que apareceu em um processo seletivo
ligado ao Instituto Rio Branco!

Questão 13    (2014/TCDF) Existem três formas básicas por meio das quais podemos preencher o vácuo interrogantes do porvir.
Dado que, na expressão “o vácuo interrogante do porvir”, os termos “interrogante” e “do porvir” especificam o mesmo núcleo nominal, o sentido da expressão
seria mantido caso a posição desses elementos fosse a seguinte: o vácuo do
porvir interrogante.
Errado.
O item está certinho até a palavra nominal, pois tanto “interrogante” quando “do
porvir” possuem natureza adjetiva ligada ao substantivo “vácuo”. Todavia, a troca
de posição entre esses dois elementos altera o sentido original do texto. “Do porvir”
é uma locução adjetiva, composta por preposição (de) + artigo (o) + substantivo
(porvir). Como “porvir” é um substantivo, ele admite relacionar-se com um adjetivo. Em outras palavras: “interrogante” passa a ser uma característica de “porvir”,
e deixa de ser um atributo de “vácuo”.
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Questão 14    Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança, alegando
risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crecimento.
Os vocábulos “Oficialmente” e “permanente” pertencem à mesma classe gramatical.

Errado.
“Oficialmente” é um advérbio que faz referência ao modo como o presidente praticou o ato de justificar. Em contrapartida, “permanente” é um atributo do substantivo “risco” (logo, é um adjetivo).

Questão 15    “Independentemente da formação, o profissional de TIC tem de estar
comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em trabalhar com gestão
de projetos, saber se comunicar e trabalhar em diversas equipes”, diz o gerente de
carreiras Marcos Vono.
No trecho “o profissional de TIC tem de estar comprometido com o aprendizado
contínuo e interessado em trabalhar com gestão de projetos”, o termo “interessado” qualifica “o aprendizado”.

Errado.
Mais uma questão de atenção à análise do texto. “Interessado” possui características morfológicas que o habilita a ser uma qualificação de “aprendizado”, mas os
sentidos do texto invalidam isso. Perceba: o texto quer dizer que o profissional de
TIC tem de estar comprometido... e (tem de estar) interessado em trabalhar. “Interessado”, assim como “comprometido”, refere-se ao “profissional”.
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Questão 16    (2013/TRT 17) O monitoramento por imagens há algum tempo tem
sido fonte de conflito entre patrões e trabalhadores, da mesma forma que o controle de e-mails e as escutas e gravações de ligações telefônicas dos empregados.
São questões que a justiça trabalhista está aprendendo a contemporizar, já que
influenciam a convivência no ambiente de trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador. Pela jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho, é devida
a indenização por danos morais quando há abuso do poder, ou seja, a filmagem
não pode ser ostensiva, e o funcionário deve ter conhecimento dos dispositivos de
segurança instalados.
No trecho “é devida a indenização por danos morais”, a correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o artigo que define “indenização”.
Certo.
Primeiramente, entenda algo: a questão perguntou apenas sobre a manutenção
da correção gramatical; o enunciador não quer nem saber do sentido! Antes do
substantivo “indenização”, há um artigo feminino e singular. Agora, compare comigo as duas construções.
• Indenização por danos morais é uma garantia do réu.
• A indenização por danos morais é uma garantia do réu.
Percebeu que as duas sentenças são aceitáveis em língua portuguesa? Elas só
possuem interpretações diferentes: a primeira expressa que é uma garantia do
réu ser indenizado por danos morais, de maneira genérica. A segunda diz que uma
indenização por danos morais já determinada em algum texto é uma garantia do
réu. A ausência do artigo garante sentido generalizante; a presença, sentido particularizado. Mas isso não interfere na correção gramatical de ambas as construções.
Por isso item está correto! (Obs.: lembre-se desta análise. Vamos precisar dela
novamente quando chegarmos em crase!)
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Questão 17    (2013/BACEN)

Para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, o entendimento do
sentido das preposições empregadas no título de cada imagem.
Certo.
A questão envolve a compreensão da linguagem verbal e da não verbal. Há uma
comparação diacrônica entre uma alegoria da mitologia grega e uma situação contemporânea acerca da economia mundial (isso é inteligível pela imagem do cavalo
de madeira e pelos homens que saem dele). Já na parte verbal, a única alteração
promovida é a alternância entre as preposições “de” e “para” (empregada no texto,
de maneira coloquial – “pra”). Qual é a diferença? Em “presente de grego”, os gregos é que presenteiam. Em “presente para grego”, os gregos são presenteados. Vê
como uma simples preposição pode mudar toda a análise do texto?
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Questão 18    (2014/ANTAC) As principais consequências negativas da introdução
de espécies exóticas e nocivas são: o desequilíbrio ecológico das áreas invadidas,
com a possível perda de biodiversidade; os prejuízos em atividades econômicas
utilizadoras de recursos naturais afetados e consequente desestabilização social de
comunidades tradicionais; e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução de organismos patogênicos.
Se a forma “causadas” estivesse no singular – causada –, a correção gramatical
do período ficaria prejudicada.

Errado.
Quando o Cespe propuser questões sobre alterações na flexão masculino/feminino ou singular/plural, primeiramente entenda se o examinador quer a correção
gramatical, o sentido original ou os dois. “Causadas” está no feminino plural, para
concordar com “enfermidades”. Se fizermos a alteração para o singular (causada),
poderá concordar com “disseminação”. Ou seja, permanece a correção gramatical
(por isso o item é errado). Prejuízo à correção seria se a banca sugerisse a troca
por causado, uma vez que não há, no trecho, um substantivo masculino e singular.
Entendeu como funciona? (Atenção: é claro que alteração proposta no item modifica o sentido original do texto, mas isso não foi avaliado pela questão!).

Questão 19    (2015/TCU) O costume aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e práticas.
Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o termo “instrumentalizada” fosse empregado no masculino: instrumentalizado.
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Errado.
O examinador quer avaliar a correção e o sentido! O termo “instrumentalizada” é
feminino e singular para concordar com “expressão”. Com a troca por “instrumentalizado”, a concordância para a ser feita com “costume”. Isso não fere a correção
gramatical, mas altera o sentido original do texto. Se a questão perguntasse apenas sobre a correção (como foi o item anterior), o gabarito seria certo. Mas a exigência da manutenção do sentido tornou o item errado.

Questão 20    (2014/ICMBIO) Atualmente, restam apenas cerca de 10% da floresta
original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo
de toda a Mata Atlântica. A situação é mais séria na região Nordeste, especialmente
nos estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da floresta original foi
substituída por plantações de cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser
encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo o país, como o
criticamente ameaçado limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi).
Nas sequências “toda a Mata Atlântica” e “todo o país”, os artigos definidos “a”
e “o” são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção
gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte.
Errado.
Mais uma questão que envolve o papel de um simples artigo na construção do
sentido do texto. A supressão do artigo, em ambos os casos, não fere a correção
gramatical, mas altera significativamente a semântica textual. Com o artigo, entende-se que o texto faz menção à Mata Atlântica inteira, ao país inteiro. Sem o artigo,
o sentido passa a ser de qualquer Mata Atlântica, de qualquer país.
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Questão 21    (2017/SEDF) Faz parte da autonomia da universidade pública essa
relação intrínseca com a cultura, que permite que o acesso não seja filtrado por
mecanismos de outras instâncias da vida social.
A expressão “essa relação intrínseca com a cultura” exerce a função de sujeito da
oração iniciada pela forma verbal “Faz”.
Certo.
Pergunte ao verbo: o que faz parte da autonomia da universidade pública? A resposta será “essa relação intrínseca com a cultura”. Vale observar que é um sujeito
simples – cujo núcleo é o vocábulo “relação”. Além disso, ele está posposto ao
verbo. Nem sempre espere, ainda mais em questões de provas de concursos, um
sujeito sempre anteposto, em ordem direta.

Questão 22    (2015/MEC) 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.
Faça a pergunta ao verbo: quem exigiu que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz
e mudasse os traços? A resposta “eles/elas” está implícita (até porque, se o pronome estivesse explícito, o sujeito seria simples). Como, no texto, não é possível
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identificar quem são eles, o sujeito é considerado indeterminado. Lembre-se: verbo
na terceira pessoa do plural sem um referente textual é uma das configurações de
sujeitos indeterminados.

Questão 23    (2016/TCE-PA) Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite
de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar n. 101/2000, denominada Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças. Querem uma
nova lei de responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer a estrutura
legal que protege o dinheiro público do mau uso por gestores irresponsáveis.
Os sujeitos das orações “como alegam” e “segundo argumentam” são indeterminados.
Errado.
Os verbos “alegam” e “argumentam” estão na terceira pessoa do plural; todavia,
nesse caso, é possível identificar, textualmente, quem alegou e quem argumentou:
“os governos estaduais”, que é sujeito simples da locução verbal “estão elaborando”. Por isso, o sujeito de “alegam” e “argumentam” é considerado elíptico, desinencial ou oculto.

Questão 24    (2016/FUNPRESP) Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este
anúncio num semanário: “Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em
estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho”. O anúncio não produziu nenhum efeito.
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O sujeito da oração ‘também aceita trabalho’ está elíptico e se refere a ‘Amadeu
Amaral Júnior’, o que justifica o emprego da forma verbal “aceita” na terceira pessoa do singular.
Certo.
Raciocínio semelhante ao da questão anterior. Segundo o meu texto, quem também aceita trabalho? “Ele” (elíptico), que se refere a “Amadeu Amaral Júnior”. Aí
você me pergunta: “Professor, mas por que, nesse caso, o sujeito não é simples?”
Isso é simples: “Amadeu Amaral Júnior” já é sujeito do primeiro verbo “aceita” (por
isso, não pode ser sujeito de outro verbo). Além disso, o nome do indivíduo e a
segunda ocorrência do verbo estão em períodos diferentes.

Questão 25    (2016/TRE-PI) Segundo essa linha de pensamento, a política não pode
ser compreendida desconsiderando-se o contexto no qual ocorre e as condições em
que se encontram os indivíduos.
A formal verbal “ocorre” foi empregada de forma impessoal no texto.
Errado.
O verbo “ocorrer” não é considerado, pela gramática da língua portuguesa, um verbo impessoal. Quem é impessoal é o verbo “haver” com o sentido de existir, ocorrer
ou acontecer. Nesse texto, o sujeito do verbo está elíptico, e refere-se a “política”.

Questão 26    (2016/TRE-PI) Em suma, deve-se atentar para o fato de que a existência de referências comuns entre os indivíduos pode interferir em sua ação política.
A forma verbal “pode” está flexionada no singular por concordar com “o fato”.
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Errado.
Pergunte ao verbo: quem pode interferir em sua ação política? Segundo o meu texto, a resposta é “a existência de referências comuns entre os indivíduos”. O núcleo
do sujeito é o vocábulo “existência”, que está no singular e justifica a concordância
do verbo. Além disso, cabe observar que o substantivo “fato” está acompanhado
pela preposição “para”, o que o inabilita a ser núcleo de um sujeito.

Questão 27    (2016/TRE-PI) A importância atribuída às bases, no caso do Poder
Executivo estadual, decorre do fato de que a sua manutenção significa maiores
possibilidades de conquistar uma reeleição.
O termo “A importância atribuída às bases” funciona como sujeito da forma verbal “decorre”.
Certo.
Segundo o texto, o que decorre do fato de que a sua manutenção significa maiores
possibilidades de conquistar uma reeleição? A resposta é “a importância atribuída às
bases”, cujo núcleo é o vocábulo “importância”. Vale a pena observar que, desta vez,
na minha pergunta, eu usei o interrogativo o que, e não quem. Lembre-se de que,
em muitas oportunidades, você terá de usar a primeira forma (como na identificação
de sujeitos oracionais, que veremos em orações subordinadas substantivas).

Questão 28    (2016/TRE-PI) No sistema proporcional, isso não acontece, pois todo
sufrágio ajuda os demais postulantes da sigla ou aliança. Se é possível e desejável
aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, não faz sentido que, em nome desse intento, produzam-se retrocessos.
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No contexto em que foram empregados, os verbos acontecer – “acontece” – e fazer
– “faz” – são impessoais.
Errado.
Primeiramente, o verbo “acontecer” não é considerado um verbo impessoal da língua
portuguesa (o que já seria motivo para você marcar este item como errado). Veja o
texto: o que não acontece? “Isso”, que é o sujeito simples (e você marcaria errado,
novamente). Já o verbo “fazer” pode ser considerado verbo impessoal, mas só quando indica tempo transcorrido, e não é o que ocorre no texto. Aliás, segundo o meu
texto, o que não faz sentido? A resposta é “que, em nome desse intento, produzam-se retrocessos” (Eis o famoso sujeito oracional, também conhecido como oração subordinada substantiva subjetiva). Mas veremos este assunto com maiores detalhes
adiante. Vale a pena perceber que mesmo se você não soubesse sobre o sujeito do
verbo “fazer”, você conseguiria responder à questão pelo verbo “acontecer”.

Questão 29    (2016/DPU) Saúde: direito de todos e dever do Estado. É assim que
a Constituição Federal de 1988 inicia a sua seção sobre o tema. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa previsão, cotidianamente é possível
observar graves desrespeitos à Carta Magna. A Defensoria Pública, importante instituição garantida por lei assim como a saúde, busca sanar o problema por meio da
via judicial quando a mediação não produz resultados. Recentemente, a Defensoria
Pública em Foz do Iguaçu, por exemplo, obteve três decisões liminares garantindo
o direito à saúde a três pessoas por ela assistidas. Em todos os casos, a Defensoria
Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço
público de saúde na localidade.
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Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos decorrentes de
doença trombofílica e que necessitava de uma medicação diária de alto custo.
O sujeito da forma verbal “atendeu”, que está elíptico, refere-se a “serviço público
de saúde na localidade”.
Errado.
Segundo o meu texto, quem atendeu uma gestante? Você só conseguirá obter a
resposta se você for ao parágrafo anterior. O verbo “atendeu” refere-se ao termo
“Defensoria Pública”. O item acertou ao dizer que o sujeito está elíptico, mas errou
na referência do verbo.

Questão 30    (2016/TCE-RN) Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a
realidade. Sete dos contratados alegadamente trabalharam 77,2 horas por dia no
período entre 16 de setembro e sete de outubro de 2010.
Existem outros indícios fortes que apontam para essa irregularidade, pois não há
nos autos qualquer folha de ponto ou documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços por parte dos consultores.
As formas verbais “apresentaram”, “trabalharam” e “Existem” aparecem flexionadas no plural pelo mesmo motivo: concordância com sujeito composto plural.
Errado.
De fato, os verbos estão flexionados no plural para concordar com seus respectivos sujeitos, mas nenhum deles é composto. Quem apresentou? “Os consultores”
(sujeito simples). Quem trabalhou? “Sete dos consultores” (sujeito simples). O que
existe? “Outros indícios fortes” (sujeito simples).
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Questão 31    (IRBR/2015) O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira
fase e para aqueles acostumados com o mundo das ideias onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e vontades.
No trecho “onde tudo é belo e, principalmente, existe de acordo com seus gostos e
vontades”, o sujeito da forma verbal “existe” é o termo “belo”.
Errado.
Segundo o texto, quem é belo e o que existe é “tudo”. Esse pronome é sujeito simples do verbo “é”. Já o verbo “existe” possui sujeito elíptico, mas que se refere ao
mesmo vocábulo.

Questão 32    (2015/DEPEN) Foram feitas 2.272 resenhas, sendo 1.967 aceitas, o
que resultou em um total de 7.508 dias remidos.
A forma verbal “Foram feitas” concorda em gênero e número com o termo seguinte, “2.272 resenhas”, que é o sujeito da oração em que se insere.
Certo.
De acordo com o texto, o que foram feitas? “2.272 resenhas”. É um sujeito simples.
Mais tarde, veremos que também se trata de um sujeito paciente, pois a construção oracional está na voz passiva analítica.

Questão 33    (2015/FUB) “O preconceito linguístico é um equívoco, e tão nocivo
quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o
brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais
presente na cultura brasileira: o linguístico.
O termo “o brasileiro” exerce a função de sujeito da oração em que se insere.
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Certo.
Pergunte ao verbo quem não sabe português? A resposta é “o brasileiro”. Cuidado
para não perguntar ao verbo errado, como é o caso de “dizer”!

Questão 34    (2015/TRE-GO) Dentre seus membros, elegia o Tribunal Superior, em
escrutínio secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a designação do
cargo, um vice-presidente e um procurador para exercer as funções do Ministério
Público, tendo este último a denominação de procurador-geral da justiça eleitoral.
O sujeito da forma verbal “elegia” é o termo “o Tribunal Superior”.
Certo.
Já ouvi alunos dizendo que, nesse texto, o sujeito do verbo “elegia” é “seus membros”. Então, vamos a alguns fatos:
• “Seus membros” está no plural; “elegia”, no singular.
• Como o sujeito estaria separado do verbo por vírgula?
• Já viu sujeito preposicionado?
“Professor, mas se os membros não elegeram, quem elegeu?” Segundo o meu
texto, “O Tribunal Superior”. Se colocarmos o texto em ordem direta, teríamos o
Tribunal Superior elegia,..., um vice-presidente e um procurador.

Questão 35    (2014/PF) Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a
estrutura social e econômica interna, devendo o governo adorar uma postura firme
de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente com a sociedade, de
forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.
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O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a sociedade”,
que está elíptico no texto, é “o governo”
Certo.
Veja que, agora, o verbo está no gerúndio (por esse motivo, não concorda com o
verbo). Mesmo assim, ele pode possuir sujeito, sem nenhum problema! Basta perguntar quem se articula internamente com a sociedade? A resposta é “o governo”,
que está em outra oração. Por isso, o sujeito é classificado como elíptico.

Questão 36    (2014/ANTAQ) Se vivemos hoje a era do conhecimento é porque nos
alçamos em ombros de gigantes do passado. A Internet representa um poderoso
agente de transformação do nosso modus vivendi et operandi.
É um marco histórico, um dos maiores fenômenos de comunicação e uma das mais
democráticas formas de acesso ao saber e à pesquisa. Mas, como toda inovação, a Internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada. Seu conteúdo é
fragmentado, desordenado e, além disso, cerca de metade de seus bites é descartável.
O último parágrafo do texto inicia-se com oração sem sujeito.
Errado.
Cuidado para não confundir oração sem sujeito com oração que está sem o sujeito.
A primeira definição faz referência aos verbos impessoais (aqueles que não admitem sujeito e, por isso, só podem ficar no singular). A segunda significa uma oração
sem sujeito expresso, mas que pode ser elíptico ou indeterminado. Segundo o meu
texto, quem é um marco histórico é “a internet”, que está no parágrafo anterior.
Trata-se de um sujeito elíptico.
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Questão 37    (2014/TJ-SE) Atualmente, há tantos computadores e dispositivos conectados à Internet que os mais de quatro bilhões de endereços disponíveis estão
praticamente esgotados.
Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, se a forma verbal “há”
fosse substituída por existe.
Errado.
Como sabemos, o verbo “haver” com o sentido de existir é impessoal (portanto,
deve ser empregado no singular). Mas a forma verbal “existir” é pessoal! Muito
cuidado: quando trocamos o verbo “haver” pelo verbo “existir”, a oração passa a
ter um sujeito – e com ele deve concordar. Pergunte ao verbo: o que atualmente
existe? A resposta é “tantos computadores e dispositivos conectados à Internet”. É
um sujeito composto, e os núcleos ainda estão no plural. Portanto, o correto seria
empregar o verbo existem. Detalhe: “tantos computadores e dispositivos conectados à Internet” só é sujeito se for empregado o verbo “existir”; com o verbo “haver”, essa expressão é classificada como objeto direto.

Questão 38    (2014/TC-DF) Há décadas, países como China e Índia têm enviado
estudantes para países centrais, com resultados muito positivos.
A forma verbal “Há” poderia ser corretamente substituída por Fazem.
Errado.
No texto, a forma verbal “há” está empregada para indicar um tempo transcorrido. É uma outra forma em que o verbo é impessoal. O verbo “fazer” também pode
desempenhar a mesma função, mas também será impessoal. Por isso, apenas no
singular. Como a questão sugere um verbo no plural, o item está errado.
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Questão 39    (2013/ANTT) Aos poucos, o perfil dos transportes nas antigas linhas
da Central se modificou para atender, principalmente, aos interesses da mineração
e da siderurgia.
A forma verbal “modificou”, flexionada no singular para concordar com o termo “o
perfil”, poderia ser corretamente flexionada no plural – modificaram –, caso em que
concordaria com o termo “dos transportes nas antigas linhas da Central”.
Errado.
Pergunte ao verbo: quem se modificou? A resposta será “o perfil dos transportes
nas antigas linhas da Central”. Apesar de longo, o sujeito é simples, pois o único
vocábulo habilitado para ser núcleo é “perfil”. Como esse núcleo não se encaixa em
nenhum caso especial de concordância verbal, segue-se a regra padrão: o verbo
deve concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, apenas no singular.

Questão 40    (2014/CADE) No México, a exportação de bens manufaturados representa quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%).
Sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido original do texto, a forma verbal
“representa” poderia ser flexionada no plural – representam –, caso em que concordaria com “bens manufaturados”.
Errado.
Questão semelhante à anterior. Veja: quem representa quase 25% da produção
econômica anual? “A exportação de bens manufaturados”. O núcleo do sujeito é o
vocábulo “exportação” (é um sujeito simples). Como a regra é concordar o verbo
com o núcleo do sujeito, e, na oração, não cabe nenhum caso de concordância verbal especial, “representa” deve ficar no singular.

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

128 de 195

LÍNGUA PORTUGUESA
Morfossintaxe
Prof. Elias Santana

Questão 41    (2017/SEDF) Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram – as revoluções consideráveis no campo da
medicina, da física da química e das próprias ciências sociais e humanas –, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir.
O trecho “Embora não possamos (...) assistiram” pode ser reescrito, sem prejuízo
da coerência e da correção gramatical do texto, da seguinte maneira: Ainda que
não pode desconsiderar que os últimos séculos assistiram o avanço científico.
Errado.
Dentro do tópico de complementos verbais, é impossível não falar sobre regência
verbal. Primeiramente, em questões de reescritura, lembre-se sempre de apreciar
inicialmente o trecho reescrito, para verificar se não há qualquer erro gramatical.
Veja que a regência do verbo “assistiram” não está empregada corretamente. Esse
verbo, com o sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto – exige a presença da
preposição “a”. O correto seria “os últimos séculos assistiram ao avanço científico”.
Vale a pena observar que, no texto original, a preposição foi devidamente empregada (“o avanço científico a que os últimos séculos assistiram”), só que, neste caso,
o objeto indireto é o pronome relativo “que”, assunto que veremos em orações subordinadas adjetivas.

Questão 42    (2016/FUB) Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita.
Simplesmente ignora você.
A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a
logo após a forma verbal “ignora”, na frase “Simplesmente ignora você”.
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Errado.
Segundo o dicionário de regência verbal do professor Celso Pedro Luft (que é a obra
referência no assunto), o verbo “ignorar” é sempre verbo transitivo direto. Por esse
motivo, seria gramaticalmente incorreta a inserção da preposição antes de “você”,
que é o objeto direto.

Questão 43    (2016/FUB) Darcy e Anísio convidaram cientistas, artistas e professores das mais tradicionais faculdades brasileiras para assumir o comando das salas
de aula da jovem UnB.
A forma verbal “convidaram” está no plural porque concorda com os termos “cientistas”, “artistas” e “professores”.

Errado.
Primeiramente, se a questão fala de concordância verbal, devemos procurar o sujeito. Pergunte ao verbo: quem convidou? A resposta é “Darcy e Anísio”, sujeito
composto anteposto, o que justifica a flexão do verbo no plural; eis o primeiro motivo para a questão ser errada. Segundo motivo: quem convida, convida alguém.
O verbo é transitivo direto, e o objeto direto é “cientistas, artistas e professores
das mais tradicionais faculdades brasileiras”. Não existe concordância verbal entre
verbo e complemento.

Questão 44    (2016/TCE-PA) De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa,
se nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la?
O termo “mais rigorosa” funciona como um predicativo do termo “a lei”.
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Certo.
Vamos, agora, falar de um assunto pouco comum em provas, mas que vale a pena
ser citado, para que você compreenda toda a dimensão da gramática. Segundo o
texto, quem torna, torna algo. E o “algo” é “a lei”, que é o objeto direto. “Mais
rigorosa” é uma característica do objeto, mas que não está dentro do objeto. Compare comigo os seguintes exemplos:
Ex.: Ele tornou a lei mais rigorosa.
Ex.: Ele leu a lei mais rigorosa.
Na primeira oração, podemos entender que ele tornou algo mais rigoroso (“mais
rigoroso é uma característica que o sujeito atribuiu ao objeto); na segunda, ele
leu algo (“mais rigoroso”, agora, é uma característica do próprio objeto, e não
um atributo que o sujeito deu ao objeto). Quando a característica dada ao objeto
não pertence ao objeto (mas vem de alguém para o objeto), dizemos que estamos
diante de um predicativo do objeto. Por isso o gabarito da questão é certo. Já quando a característica do objeto está dentro do objeto, pertence ao objeto, aí podemos
chamar de adjunto adnominal ou complemento nominal.
Questão 45    (2016/TCE-PA) A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente
prestar contas anualmente ao Poder Legislativo.
O termo “ao Poder Legislativo” exerce a função de complemento da forma verbal “prevê”.
Errado.
Você, com certeza, percebeu que “ao Poder Legislativo” é um complemento verbal”,
só não do verbo “prevê”. A ideia do texto é prestar algo (“contas” = OD) a alguém
(“ao Poder Legislativo” = OI). “Anualmente” é um adjunto adverbial de tempo. Muito CUIDADO com questões assim. A classificação gramatical está correta, mas feita
com o verbo errado. CUIDADO!
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Questão 46    (2016/PERITO/PE) Alguns nascem surdos, mudos ou cegos.
Na oração em que é empregado no texto CG1A1CCC, o termo “surdos, mudos ou
cegos” exerce a função de
a) predicativo do sujeito.
b) objeto direto.
c) adjunto adnominal.
d) sujeito.
e) adjunto adverbial.

Letra a.
Pergunte ao verbo: quem nasce? A resposta é “alguns”. “Surdos, mudos ou cegos”
são características atribuídas ao sujeito – mas que não pertencem ao sujeito. Quer
que eu te prove? Troque “alguns” por algumas. O resultado é algumas nascem surdas, mudas ou cegas. Perceba que a alteração de gênero no núcleo do sujeito provocou a alteração de gênero no predicativo – o que mostra que ambos estão conectados na oração. Além disso, essa flexão também prova que “surdos, mudos ou cegos”
não pode ser adjunto adverbial de modo, pois advérbios são invariáveis. Aí você me
pergunta: “Professor, mas o verbo ‘nascem’ é de ligação?” E eu te respondo: JAMAIS.
O verbo “nascer” não é um verbo de estado. Estamos diante de uma oração dotada
de predicado verbo nominal, pois há um verbo intransitivo + predicativo.

Questão 47    (2016/TRE-PI) Esse compartilhamento de referências pode advir tanto da interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento a determinado
contexto geográfico.
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O trecho “tanto da interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento
a determinado contexto geográfico” exerce função de adjunto adverbial na oração
em que ocorre.
Errado.
Primeiramente, vamos perguntar ao verbo: o que pode advir? “Esse compartilhamento de referências”, que é o sujeito. Temos uma locução verbal (“pode advir”). A transitividade deve ser buscada no verbo principal – ou seja, “advir”. Segundo o dicionário
de regência que já citei anteriormente, se advém, advém de algo. Logo, “tanto da
interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento a determinado contexto
geográfico” é classificado como objeto indireto, e não como adjunto adverbial.

Questão 48    (2016/TRE-PI) A identificação das bases eleitorais de um candidato
é relevante na medida em que para elas se direciona a maior parte da atividade
desse candidato como político.
O trecho “a maior parte da atividade desse candidato como político” exerce a função de complemento da forma verbal “direciona”.
Errado.
Pergunte ao verbo: quem se direciona para elas? A resposta: “a maior parte da
atividade desse candidato como político”, que é o sujeito da referida forma verbal.
Cuidado para não confundir sujeito posposto com complemento verbal.
Questão 49    (2016/DPU) Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que seus direitos
sejam garantidos”
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Seria mantida a correção do texto caso o trecho ‘para que seus direitos sejam garantidos’ fosse reescrito da seguinte forma: visando à garantia de seus direitos.

Certo.
Mais um caso de regência verbal especial. O verbo “visar”, com o sentido de desejar, almejar, ter o objetivo de, é sempre verbo transitivo indireto, e exige a presença da preposição “a” para introduzir seu complemento. Na reescritura, o autor do
texto fez essa inserção. Note a presença do acento grave indicador de crase acima
do “à”, que indica a presença da preposição a com o artigo a, que determina o substantivo feminino e singular “garantia”.

Questão 50    (2015/TRE-RS) As incompatibilidades são, da mesma forma, impedimentos, embora de natureza diversa, que proíbem o parlamentar, desde a expedição do diploma ou desde a sua posse, de obter, direta ou indiretamente, vantagens
do poder público, ou de se utilizar do mandato para obtê-las com maior facilidade.
Dada a regência do verbo proibir, a substituição do termo “o parlamentar” por ao
parlamentar não prejudicaria a correção gramatical do texto.

Errado.
Prejudica a correção gramatical do texto sim! O verbo “proibir”, nesse caso, já possui tanto objeto direto quanto objeto indireto. Veja que, segundo o texto, quem
proíbe, proíbe alguém (“o parlamentar”) de algo (“de obter...”). Isso já impediria a
existência de um outro objeto indireto (ainda mais com preposição diferente).
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Questão 51    (2015/TJDFT) Art. 1º Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDFT
que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e as
integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios,
visando à preservação e à recuperação do meio ambiente.
O termo “à recuperação do meio ambiente” desempenha a função de complemento
verbal na oração em que ocorre.

Certo.
Mais uma vez, o verbo “visar” entra em cena. Segundo o texto, quem visa, visa a
algo, pois o sentido é o de desejar, almejar, ter por objetivo. A preposição foi corretamente empregada – bem como a crase. O termo “à recuperação do meio ambiente” é um objeto indireto.

Questão 52    (2015/TCE-RN) Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho
“informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) os
atos ilegítimos” for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) sobre os atos ilegítimos.

Errado.
Veja que, segundo o texto, quem informa, informa algo (“os atos ilegítimos”) a
alguém (“ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte”). Outra possibilidade correta seria informar alguém sobre algo, o que resultaria em informar o
Tribunal de Contas sobre os atos ilegítimos. O que quero mostrar a você, amigo(a),
é que, se um termo for o objeto direto, o outro vai ter de ser o objeto indireto (e
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vice-versa). Não é possível a existência de dois objetos indiretos, conforme sugere
o item. Veja que, na reescritura, tanto “Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte” bem como “os atos ilegítimos” estão preposicionados, e com preposições
diferentes. A gramática rejeita esse tipo de construção.

Questão 53    (2014/TJCE) “Não levantarás falso testemunho, reza o oitavo mandamento.
A expressão “o oitavo mandamento” exerce a função de complemento da forma
verbal “reza”.

Errado.
Mais uma ocorrência clássica de sujeito posposto. Segundo o texto, quem reza? “O
oitavo mandamento”, que é um sujeito simples.

Questão 54    (2014/ICMBIO) É uma vida de muito trabalho, mas necessidade eu
nunca passei.
O complemento da forma verbal ‘passei’ não está explicitamente expresso no texto, devendo ser inferido pelo leitor.

Errado.
Primeiramente, o complemento verbal está explícito. Quem passa, passa algo (“necessidade”, que é o OD). Além disso, não existe, para a sintaxe da língua portuguesa, complemento verbal implícito.
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Questão 55    (2014/CAIXA) Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo
general árabe.
A expressão “duas versões” exerce a função de complemento da forma verbal
“Existem”.
Errado.
Segundo o texto, o que existem? “Duas versões”, que é o sujeito desse verbo, que
é intransitivo. Agora, se o texto fosse há duas versões, aí sim “duas versões” seria
o objeto direto.

Questão 56    (2014/MTE) Podemos dizer que o gênero “relação de trabalho” engloba,
além da relação de emprego, outras formas de prestação/realização de trabalho.
[...]
Para compreendermos o alcance das expressões relação de trabalho e relação de
emprego, é importante termos claro o alcance de alguns termos utilizados no nosso
cotidiano.
As expressões “outras formas de prestação/realização de trabalho” e “o alcance
das expressões relação de trabalho e relação de emprego” desempenham a mesma
função sintática nos períodos em que ocorrem.

Certo.
No primeiro trecho, quem engloba, engloba algo (“outras formas de prestação/
realização de trabalho”, que é o objeto direto). No segundo, quem compreende,
compreende algo (“o alcance das expressões relação de trabalho e relação de
emprego”, que é o objeto direto.).
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Questão 57    (2013/CERPRO) O setor de tecnologias da informação e comunicação
(TICs) impulsiona um conjunto de inovações técnico-científicas, organizacionais,
sociais e institucionais, gerando novas possibilidades de retorno econômico e social
nas mais variadas atividades.
No trecho “O setor de tecnologias da informação e comunicação (TICs) impulsiona
um conjunto de inovações (...) institucionais”, o termo “conjunto” exerce a função
de núcleo do complemento direto da forma verbal “impulsiona”.

Certo.
Segundo o texto, quem impulsiona, impulsiona algo (“um conjunto de inovações
técnico-científicas, organizacionais, sociais e institucionais”, que é o objeto direto).
Todo termo sintático da língua portuguesa possui seu núcleo (e não só o sujeito,
como alguns pensam). No caso deste objeto direto, o núcleo é “conjunto”, uma vez
que todos os demais termos se referem a ele.

Questão 58    (2013/MPU) Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de
um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
A expressão “o êxito” exerce função sintática de complemento direto da forma verbal “Dependerá”.
Errado.
Primeiramente, pelos sentidos do texto, percebe-se que quem depende, depende
de algo. Veja que há a necessidade de uma preposição para introduzir o complemento verbal, o que nos mostra que o verbo é transitivo indireto. O objeto indireto
é a expressão “da adesão dos demais ministros”. Agora, pergunte ao verbo: o que
depende da adesão dos demais ministros? “o êxito de um apelo”, que é o sujeito.
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Questão 59    (2008/TRT5) É frequente tecermos aqui neste espaço considerações
positivas sobre atitudes de cidadania de pessoas e entidades que, cansadas de esperar tudo do poder público, decidem recuperar o poder de iniciativa da sociedade
e agir pelo bem comum.
O segmento “o poder de iniciativa da sociedade” exerce a função sintática de objeto direto.
Certo.
Segundo o texto, quem recupera, recupera algo (“o poder de iniciativa da sociedade”, que é o objeto direto do verbo).

Questão 60    (2008/SEDU-ES) O computador estimula o aprendizado de novos
idiomas e contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e de
estrutura lógica do pensamento.
O segmento “o aprendizado de novos idiomas” (L 8) tem a função de objeto direto.
Certo.
Quem estimula? “O computador” (sujeito). Quem estimula, estimula algo (“o aprendizado de novos idiomas”, que é o objeto direto).

Questão 61    (2017/CESPE/SEDF) Ambas as frases cumprem a sua função, que é
transmitir um certo conteúdo.
Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo”, 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 62    (2016/CESPE/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” 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 63    (2016/CESPE/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” e “risco da disseminação descontrolada”,
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 64    (2016/CESPE/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”
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 65    (2016/CESPE/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”, 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 66    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”.
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Questão 67    (2016/CESPE/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”.

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 68    (2016/CESPE/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”, “atual” e “Hoje” desempenham a mesma função sintática nas
orações em que ocorrem.
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Errado.
“Já” e “hoje” são dois adjuntos adverbiais de tempo, ao passo que “atual” é um
adjunto adnominal.

Questão 69    (2015/CESPE/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” e o termo “de ENERGIA ELÉTRICA” 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.

Questão 70    (2015/CESPE/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” 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.
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Questão 71    (2015/CESPE/TRE-RS) A necessidade de convocação de grande número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício.
Os termos “de convocação” e “de grande número de eleitores” 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 72    (2015/CESPE/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” e “grande” 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 73    (2015/CESPE/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.
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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.
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 74    (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.
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”.
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Questão 75    (2014/CESPE/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.
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 “associoação” (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.

Questão 76    (2014/CESPE/ICMBIO) A maioria dos catadores autônomos, entretanto,
é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho formal.
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 sobstantivo “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.
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Questão 77    (2014/CESPE/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” e o termo “pasmada” desempenham, no contexto sintático em que se inserem, a função de complemento nominal e predicativo
do sujeito, respectivamente.
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 78    (2010/CESPE/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.
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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QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA II
Questão 1    (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO/PROGRAMADO) Com
relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o item a
seguir.
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A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a
imediatamente após “atende” (ℓ.19) – atende a.
Questão 2    (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO/PROGRAMADO) Com
relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o item a
seguir.
A forma verbal “têm” (ℓ.20) concorda com o termo “muitos segurados do INSS”
(ℓ.19).
Questão 3    (CESPE/2019/TJ-AM/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS)
A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o
item seguinte.
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No trecho “Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo” (ℓ.21), o termo “o
veículo” é sujeito das formas verbais “Abre”, “liga” e “parte”.
Questão 4    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO) A respeito
dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue o item a seguir.
O sujeito da forma verbal “parou” (l.7) é “fábrica” (l.7).
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Questão 5    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO)

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele
veiculadas, julgue o próximo item.
O sujeito da forma verbal “é” (ℓ.4) está elíptico e retoma “um chamado” (ℓ.2),
o que justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular.
Questão 6    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO)
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Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele
veiculadas, julgue o próximo item.
Na linha 10, os termos “um amigo” e “preparados” exercem a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.
Questão 7    (CESPE/2019/PREFEITURA DE BOA VISTA-RR/PROCURADO) A respeito
dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

Os termos “da contribuição de brancos, negros e índios” (l.4) e “de escravos”
(l.20) desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.
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Questão 8    (CESPE/2019/CGE-CE/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

No texto CB1A1-I, o sujeito da oração “Era custoso” (l.5) é
a) o segmento “acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes” (l.
5 e 6).
b) o trecho “alguém naquele cemitério de gigantes” (l.6).
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c) o termo “custoso” (l.5).
d) classificado como indeterminado.
e) oculto e se refere ao período “Nem o ar tinha esperança de ser vento” (l. 4 e 5).
Questão 9    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item que se segue.
Todo o trecho subsequente ao termo “difícil” (l.18) funciona como complemento
desse termo.
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Questão 10    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item que se segue.
Nos trechos “intenção de difamar” (l. 12 e 13) e “nem de deplorar” (l. 13 e 14),
a preposição “de” poderia ser substituída por em, sem que a correção gramatical
do texto fosse comprometida.
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Questão 11    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CB2A1-I, julgue o
item que se segue.
Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal “representa”
(L.9) fosse substituída por representam.
Questão 12    (CESPE/2019/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)
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No que concerne ao texto precedente, julgue o próximo item.
O vocábulo “um” (ℓ.14) refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor
do texto.
Questão 13    (CESPE/2019/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente,
julgue o item a seguir.
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A substituição da locução “a cidade toda” (ℓ.30) por toda cidade preservaria os
sentidos e a correção gramatical do período.
Questão 14    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anteriormente apresentado, julgue o item subsequente.
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Infere-se do texto que, pelo emprego do adjetivo “compreensível” (ℓ.7), o narrador
transmite sua opinião, o que se confirma pela ponderação exposta no último período do primeiro parágrafo.
Questão 15    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto antecedente, julgue o
item seguinte.
O emprego do advérbio “precisamente” (ℓ.25) enfatiza o nexo causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.
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Questão 16    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Julgue o item a seguir, relativos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente.
No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma ambiguidade que poderia ser
corretamente eliminada com a substituição da preposição a, presente na contração “ao” (ℓ.15), pela preposição em – no –, sem alteração dos sentidos originais
do texto.
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Questão 17    (2018/CESPE/BNB)

Tanto na linha 7 quanto na linha 9, o vocábulo “assim” confere sentido de conclusão às ideias do período em que é empregado.
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Questão 18    (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU/DIREITO)

Os termos “de gênero” (ℓ.19), “da igualdade racial” (ℓ. 19 e 20) e “dos direitos
humanos” (ℓ.20) complementam a palavra “justiça” (ℓ.19).
Questão 19    (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)
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Os termos “a crimes contra o público” (ℓ. 11 e 12) e “de queixas” (ℓ.14) complementam, respectivamente, os termos “relativos” e “investigações”.
Questão 20    (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se, no trecho “a
um público específico” (ℓ. 2 e 3), a preposição “a” fosse suprimida.
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Questão 21    (CESPE/2018/MPE-PI/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA PROCESSUAL)
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Na linha 18, os sujeitos das formas verbais “respondia” e “fazia” estão elípticos e
referem-se, respectivamente, a “tia Marcolina” e “espelho”, mencionados anteriormente no texto.
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GABARITO
1. C
2. C
3. E
4. E
5. E
6. E
7. E
8. a
9. E
10. C
11. E
12. C
13. E
14. C
15. C
16. E
17. E
18. E
19. C
20. C
21. C
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO/PROGRAMADO) Com
relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o item a
seguir.
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A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a
imediatamente após “atende” (ℓ.19) – atende a.
Certo.
Segundo o dicionário de regência verbal do professor Luft, o verbo “atender” pode
ser tanto VTD quanto VTI, independentemente da natureza do complemento. Esse
é o entendimento que a banca CESPE adota em suas questões.

Questão 2    (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO/PROGRAMADO) Com
relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB3A1-I, julgue o item a
seguir.
A forma verbal “têm” (ℓ.20) concorda com o termo “muitos segurados do INSS”
(ℓ.19).

Certo.
No texto, o pronome relativo “que” tem como referente a expressão “muitos segurados do INSS”, e é compreensível pelo texto que são eles que “têm” de recorrer
ao poder judiciário. Na aula de orações subordinadas adjetivas, esse assunto ficará
ainda mais claro!

Questão 3    (CESPE/2019/TJ-AM/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS)
A respeito das propriedades linguísticas e dos sentidos do texto CB1A1-I, julgue o
item seguinte.
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No trecho “Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo” (ℓ.21), o termo “o
veículo” é sujeito das formas verbais “Abre”, “liga” e “parte”.

Errado.
Na verdade, o sujeito dos verbos citados está elíptico e faz referência a “o funcionário do banco”.

Questão 4    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO) A respeito
dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CG1A1AAA, julgue o item a seguir.
O sujeito da forma verbal “parou” (l.7) é “fábrica” (l.7).
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Errado.
O sujeito é “o futebol ininterrupto”, pois foi ele que “parou”. Há uma oração subordinada adjetiva restritiva (assunto de aulas vindouras) entre o sujeito e o verbo.

Questão 5    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO)

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele
veiculadas, julgue o próximo item.
O sujeito da forma verbal “é” (ℓ.4) está elíptico e retoma “um chamado” (ℓ.2), o que
justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular.
Errado.
O verbo “é” está na terceira pessoa do singular porque possui um sujeito elíptico
que faz referência à “real situação”.
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Questão 6    (CESPE/2018/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO)

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele
veiculadas, julgue o próximo item.
Na linha 10, os termos “um amigo” e “preparados” exercem a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.

Errado.
“Um amigo” é objeto direto de “encontrar”, ao passo que “preparados” é predicativo do sujeito.
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Questão 7    (CESPE/2019/PREFEITURA DE BOA VISTA-RR/PROCURADO) A respeito
dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

Os termos “da contribuição de brancos, negros e índios” (l.4) e “de escravos” (l.20)
desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.
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Errado.
Primeiramente, note que a primeira expressão faz referência a um substantivo
(“mistura”), ao passo que a segunda está ligada a um verbo (tratava). A primeira
é um complemento nominal; a segunda, objeto indireto.
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Questão 8    (CESPE/2019/CGE-CE/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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No texto CB1A1-I, o sujeito da oração “Era custoso” (l.5) é
a) o segmento “acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes” (l.
5 e 6).
b) o trecho “alguém naquele cemitério de gigantes” (l.6).
c) o termo “custoso” (l.5).
d) classificado como indeterminado.
e) oculto e se refere ao período “Nem o ar tinha esperança de ser vento” (l. 4 e 5).
Letra a.
Pergunte ao verbo: o que era custoso? A resposta será a oração “acreditar que
morasse alguém naquele cemitério de gigantes”, que desempenha a função de sujeito. “Custoso” é um predicativo do sujeito, e o verbo “era” é de ligação.

Questão 9    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)
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Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item
que se segue.
Todo o trecho subsequente ao termo “difícil” (l.18) funciona como complemento
desse termo.
Errado.
Questão semelhante à anterior. Pergunte ao verbo: o que é difícil? A resposta será
“dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral...”, que desempenha a
função de sujeito da oração. “Difícil” é predicativo do sujeito, e “é” é verbo de ligação.

Questão 10    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)
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Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item
que se segue.
Nos trechos “intenção de difamar” (l. 12 e 13) e “nem de deplorar” (l. 13 e 14),
a preposição “de” poderia ser substituída por em, sem que a correção gramatical
do texto fosse comprometida.
Certo.
Essa questão explora as possíveis preposições que podem aparecer conectando
substantivos a seus complementos (ou, em termos técnicos, a regência nominal).
O substantivo “intenção” admite tanto o uso da preposição “de” quanto “em”. Veja:
1. Ele tem a intenção em participar do jogo.
2. Ele tem a intenção de participar do jogo.
As duas construções são gramaticalmente corretas e são comuns no português do
Brasil culto.

Questão 11    (CESPE/2019/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto CB2A1-I, julgue o item
que se segue.
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Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal “representa”
(L.9) fosse substituída por representam.
Errado.
O sujeito de “representa” é “tudo isso”, que, apesar de retomar vários termos enumerados, é uma expressão singular.

Questão 12    (CESPE/2019/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)

No que concerne ao texto precedente, julgue o próximo item.
O vocábulo “um” (ℓ.14) refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor
do texto.
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Certo.
Você precisa ler o segundo parágrafo para entender o valor pronominal de “um” no
trecho em que se insere. Ele começa dizendo que o nome do autor é simples no
nome, mas complicado no sobrenome e, por isso, seria difícil encontrar alguém de
nome idêntico (um homônimo). Todavia, um dia, um (homem de nome idêntico)
surgiu.
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Questão 13    (CESPE/2019/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente,
julgue o item a seguir.
A substituição da locução “a cidade toda” (ℓ.30) por toda cidade preservaria os
sentidos e a correção gramatical do período.
Errado.
“A cidade toda”, com artigo, possui o sentido de a cidade inteira. Sem o artigo,
entende-se como qualquer cidade.
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Questão 14    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anteriormente apresentado, julgue o item subsequente.
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Infere-se do texto que, pelo emprego do adjetivo “compreensível” (ℓ.7), o narrador
transmite sua opinião, o que se confirma pela ponderação exposta no último período do primeiro parágrafo.

Certo.
Nesse estilo de questão, o CESPE não quer saber se “compreensível” é um adjetivo. O que está sob julgamento é o papel textual e semântico dessa palavra. Para
entender, é preciso ler o texto do começo, a fim de perceber que o narrador desse
trecho de texto está na cena – e isso é notável pelo verbo “presencio”. Por isso que,
em “compreensível”, há a opinião do narrador acerca do comportamento que ele
está vendo naquela circunstância.
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Questão 15    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto antecedente, julgue o
item seguinte.
O emprego do advérbio “precisamente” (ℓ.25) enfatiza o nexo causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.
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Certo.
É uma questão semelhante à anterior. A banca não está avaliando se “precisamente” é advérbio, e sim o que essa palavra indica no texto. Com a presença do
“precisamente”, é possível compreender que a percepção de que a linguagem humana está além do nível lexical, do conjunto de palavras, foi o fato que permitiu o
espantoso avanço das máquinas.

Questão 16    (CESPE/2018/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR)

Julgue o item a seguir, relativos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente.
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No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma ambiguidade que poderia ser
corretamente eliminada com a substituição da preposição a, presente na contração
“ao” (ℓ.15), pela preposição em – no –, sem alteração dos sentidos originais do
texto.
Errado.
Cuidado! O verbo “chegar” sempre exige a presença da preposição “a”. Usar a preposição “em” é um vício de linguagem comum na coloquialidade.

Questão 17    (2018/CESPE/BNB)

Tanto na linha 7 quanto na linha 9, o vocábulo “assim” confere sentido de conclusão
às ideias do período em que é empregado.
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Errado.
O primeiro “assim” de fato possui valor conclusivo, podendo ser substituído por
portanto. Já o segundo possui valor de advérbio de modo no trecho em que se
insere.

Questão 18    (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU/DIREITO)

Os termos “de gênero” (ℓ.19), “da igualdade racial” (ℓ. 19 e 20) e “dos direitos humanos” (ℓ.20) complementam a palavra “justiça” (ℓ.19).
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Errado.
Cuidado! A ideia do texto é dizer que se busca a garantia da justiça de gênero, (a
garantia) da igualdade racial e (a garantia) dos direitos humanos. Apenas “de gênero” se liga à “justiça”.

Questão 19    (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)

Os termos “a crimes contra o público” (ℓ. 11 e 12) e “de queixas” (ℓ.14) complementam, respectivamente, os termos “relativos” e “investigações”.
Certo.
São dois complementos nominais. O primeiro está ligado ao adjetivo “relativos”; o
segundo, ao substantivo “investigações.
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Questão 20    (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se, no trecho “a um
público específico” (ℓ. 2 e 3), a preposição “a” fosse suprimida.
Certo.
Fizemos uma questão semelhante neste PDF. O verbo “atender”, independentemente da natureza de seu complemento, admite tanto a transitividade direta quanto indireta.
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Questão 21    (CESPE/2018/MPE-PI/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA PROCESSUAL)
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Na linha 18, os sujeitos das formas verbais “respondia” e “fazia” estão elípticos e
referem-se, respectivamente, a “tia Marcolina” e “espelho”, mencionados anteriormente no texto.
Certo.
Veja, pelo texto, que quem respondia era a “Tia Marcolina”; e quem não fazia falta
era “o espelho”.
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