
Português

01.  “Os  comentaristas  políticos  deram atenção  exagerada  à  derrota  do  governo  na  Câmara, 
esquecendo de mencionar o dado mais significativo: a grande satisfação lulista pelo  triunfo de 
Renan Calheiros, seu candidato do Senado.” A opção que melhor justifica o fragmento destacado 
no segmento do texto é: 
a) enumeração;  
b) citação; 
c)conclusão; 
d)  explicação;
e)  explicitação. 

As questões de 02 a 20 mostram uma mesma idéia escrita de cinco formas distintas; você deve 
assinalar a forma mais adequada, levando em consideração sua correção, precisão, clareza e 
elegância. 

02. 
a)  Sua  ascensão  à  Câmara dos  deputados,  depois  de  28  anos  de  mandatos  sucessivos  na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 
b)  Sua  assensão  à  Câmara dos  deputados,  depois  de  28  anos  de  mandatos  sucessivos  na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se, por acaso. 
c)  Sua ascenssão à Câmara dos deputados,  depois  de 28 anos de mandatos sucessivos na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 
d)  Sua ascensão à  Câmara dos deputados,  depois  de 28 anos de mandatos,  sucessivos na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 
e)  Sua  ascensão  a  Câmara dos  deputados,  depois  de  28  anos  de  mandatos  sucessivos  na 
Assembléia, Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 

03.
a) Lula e Hugo Cháves preferem mais o ruim do que o bom. 
b) Lula e Hugo Cháves preferem mais o ruim ao bom. 
c) Lula e Hugo Cháves preferem, o ruim, ao bom. 
d) Lula, e Hugo Cháves preferem mais o ruim do que o bom. 
e) Lula e Hugo Cháves preferem o ruim ao bom. 

04.
a) Sua Excelência, o deputado, defende com ardor as posições da Igreja Católica no combate ao 
homossexualismo e ao aborto. 
b) Suas Excelências, o deputado, defendem com ardor as posições da Igreja Católica no combate 
ao homossexualismo e ao aborto. 
c) Vossa Excelência, o deputado, defende com ardor as posições da Igreja Católica no combate 
ao homossexualismo e ao aborto. 
d) Sua Excelência, o deputado defende com ardor as posições da Igreja Católica no combate ao 
homossexualismo e ao aborto. 
e) Vossa Excelência, o deputado, defende com ardor às posições da Igreja Católica no combate 
ao homossexualismo e ao aborto. 

05.
a) Antes do deputado ganhar às eleições, as votações foram suspensas. 
b) Antes de o deputado ganhar às eleições, as votações foram suspensas. 
c) Antes do deputado ganhar as eleições, as votações foram suspensas. 
d) Antes de o deputado ganhar as eleições, às votações foram suspensas. 



e) Antes de o deputado ganhar as eleições, as votações foram suspensas. 

06.
a)  “A extravagante  vitória  de Severino,  o  ‘rei  do  baixo  clero’,  mostra  o despreso do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está exfacelando o partido.” 
b)  “A estravagante  vitória  de Severino,  o  ‘rei  do  baixo  clero’,  mostra  o desprezo do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está exfacelando o partido.” 
c)  “A extravagante  vitória  de Severino,  o  ‘rei  do  baixo  clero’,  mostra  o desprezo do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está esfacelando o partido.” 
d)  “A extravagante  vitória  de  Severino  o  ‘rei  do  baixo  clero’  mostra  o  desprezo  do  PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está, esfacelando, o partido.” 
e)  “A extravagante  vitória  de Severino,  o  ‘rei  do  baixo  clero’ mostra,  o desprezo do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está esfacelando o partido.” 

07.  
a) “15% dos parlamentares e 80% dos cargos tem o PT.” 
b) “15% dos parlamentares e 80% dos cargos têm o PT.” 
c) “15% dos parlamentares e 80% dos cargos têem o PT.” 
d) “15% dos parlamentar e 80% dos cargo tem o PT.” 
e) “15%, dos parlamentares, e 80%, dos cargos, tem o PT.” 

08. 
a) Assim que o projeto chegar na Câmara, o deputado irá o colocá-lo em votação. 
b) Assim que o projeto chegar à Câmara, o deputado colocar-lo-á em votação. 
c) Assim que o projeto chegar à Câmara, o deputado irá colocá-lo em votação. 
d) Assim que o projeto chegar à Câmara, o deputado irá colocar-lhe-á em votação. 
e) Assim que o projeto chegar na Câmara, o deputado irá colocá-lo em votação. 

09. 
a) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares.” 
b) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares.” 
c) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros por 
300 milhões de dólares.” 
d) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caças-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares.” 
e) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiro brasileiro por 300 
milhões de dólares.” 

10.  
a) Tratam-se do povo brasileiro com bastante animosidade. 
b) Tratam-se o povo brasileiro com bastante animosidade. 
c) Trata-se o povo brasileiro com bastantes animosidade. 
d) Trata-se do povo brasileiro com bastantes animosidades. 
e) Trata-se o povo brasileiro com bastante animosidade. 



Gabarito

01. E 
Comentário: O fragmento destacado no segmento do texto esclarece, ou seja, explicita o dado 
mais significativo do termo anterior. 

02. A 
Comentário: Há improcedências na grafia do substantivo ascensão – ascender –, no emprego de 
vírgulas e no acento indicativo de crase. 
b)  Sua  assensão  à Câmara dos deputados,  depois  de 28 anos de mandatos sucessivos  na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se, por acaso. 
c)  Sua  ascenssão  à Câmara dos deputados,  depois de 28 anos de mandatos sucessivos na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 
d)  Sua ascensão à  Câmara dos deputados,  depois  de 28 anos de mandatos,  sucessivos na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 
e)  Sua  ascensão  a  Câmara  dos deputados,  depois  de  28  anos  de  mandatos  sucessivos  na 
Assembléia, Legislativa de Pernambuco, deu-se por acaso. 

03. E 
Comentário:
Há improcedências na regência do verbo preferir e no uso da vírgula. 
a) Lula e Hugo Cháves preferem mais o ruim do que o bom. 
b) Lula e Hugo Cháves preferem mais o ruim ao bom. 
c) Lula e Hugo Cháves preferem, o ruim, ao bom. 
d) Lula, e Hugo Cháves preferem mais o ruim do que o bom. 

04. A 
Comentário: Há improcedências no emprego do pronome de tratamento – Sua Excelência   de 
quem se fala e Vossa Excelência   para quem se fala, concordância verbal, ausência de vírgula e 
emprego da crase. 
b)  Suas  Excelências,  o  deputado,  defendem  com  ardor  as  posições  da  Igreja  Católica  no 
combate ao homossexualismo e ao aborto. 
c) Vossa Excelência, o deputado, defende com ardor as posições da Igreja Católica no combate 
ao homossexualismo e ao aborto. 
d) Sua Excelência, o deputado?, defende com ardor as posições da Igreja Católica no combate ao 
homossexualismo e ao aborto. 
e) Vossa Excelência, o deputado, defende com ardor às posições da Igreja Católica no combate 
ao homossexualismo e ao aborto. 

05. E 
Comentário:
Há improcedências na contração de preposição com sujeito e no uso de crase. 
a) Antes do deputado ganhar às eleições, as votações foram suspensas. 
b) Antes de o deputado ganhar às eleições, as votações foram suspensas. 
c) Antes do deputado ganhar as eleições, as votações foram suspensas. 
d) Antes de o deputado ganhar as eleições, às votações foram suspensas. 

06. C 
Comentário:
Há improcedências em grafia de palavras e pontuação. 
a)  “A extravagante vitória  de Severino,  o ‘rei  do baixo clero’,  mostra o  despreso  do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está exfacelando o partido.” 



b) “A  estravagante  vitória de Severino,  o ‘rei  do baixo clero’,  mostra o desprezo do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está exfacelando o partido.” 
d)  “A extravagante  vitória  de  Severino  o  ‘rei  do  baixo  clero’  mostra  o  desprezo  do  PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está, esfacelando, o partido.” 
e)  “A extravagante  vitória  de Severino,  o  ‘rei  do  baixo  clero’ mostra,  o desprezo do PT pelo 
Legislativo e revela que a experiência de poder está esfacelando o partido.” 

07. A 
Comentário:  Há improcedências na concordância verbal, pois o sujeito da oração é  ‘o PT’; na 
concordância nominal; na ortografia e na pontuação. 
b) “15% dos parlamentares e 80% dos cargos têm o PT.” 
c) “15% dos parlamentares e 80% dos cargos têem o PT.” 
d) “15% dos parlamentar e 80% dos cargo tem o PT.” e) “15%, dos parlamentares, e 80%, dos 
cargos, tem o PT.” 

08. C 
Comentário: Há improcedências na regência verbal,  na colocação pronominal e na retomada 
anafórica. 
a) Assim que o projeto chegar na Câmara, o deputado irá o colocá-lo em votação. 
b) Assim que o projeto chegar à Câmara, o deputado colocar-lo-á em votação. 
d) Assim que o projeto chegar à Câmara, o deputado irá colocar-lhe-á em votação. 
e) Assim que o projeto chegar na Câmara, o deputado irá colocá-lo em votação. 

09. E 
Comentário:  Há  improcedências  na  pluralização  do  substantivo  composto,  na  concordância 
nominal e na mistura de emprego do $ com a moeda a que se refere. 
a) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares.” 
b) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares  .”   
c) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caça-bombardeiros brasileiros   por   
300 milhões de dólares.” 
d) “Cháves demonstrou seu espírito de sacrifício comprando caças-bombardeiros brasileiros por 
R$300 milhões de dólares.” 

10. E 
Comentário:  Há improcedências na concordância verbal,  visto que o pronome  SE  é partícula 
apassivadora  e  na  concordância  nominal  do  pronome  indefinido  adjetivo  bastante  com  o 
substantivo feminino animosidade. 
a) Tratam-se do povo brasileiro com bastante animosidade. 
b) Tratam-se o povo brasileiro com bastante animosidade. 
c) Trata-se o povo brasileiro com bastantes animosidade. 
d) Trata-se do povo brasileiro com bastantes animosidades. 


