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Questões selecionadas de provas diversas

Governador do Espírito Santo retoma venda do Banestes
FERNANDA KRAKOVICS da Agência Folha

O governador do Espírito Santo, José Ignácio Ferreira (sem partido), retomou o processo de 
privatização do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), a menos de três meses do final de 
seu  mandato.  A  equipe  de  _____  do  governador  eleito,  Paulo  Hartung  (PSB),  que  é  contra  a 
privatização, foi pega de surpresa com a publicação do edital de abertura do processo, no último dia 
14.

O governo apostou na desarticulação da Assembléia Legislativa,  que havia aprovado em 
primeiro turno, em agosto, emenda constitucional barrando o processo de privatização.

Para virar  lei,  a  emenda precisava ser aprovada em segundo turno.  Como somente dez 
deputados  da  atual  legislatura  foram  ______,  não  haveria  mobilização  na  Casa  para  barrar 
novamente a venda do Banestes.

O recuo da Assembléia, no entanto, se deu em outros moldes. O presidente da Casa, José 
Carlos Gratz (PFL), que antes era contra a privatização, agora é a favor. A emenda constitucional 
nem será posta em votação. Gratz é adversário político de Hartung.

O assessor de comunicação da Secretaria da Fazenda, Eustáquio Palhares, afirmou que o 
processo
não chegou a ser interrompido.

O que aconteceu foi que em janeiro a Assembléia votou uma PEC (proposta de emenda 
constitucional) permitindo ao Estado privatizar o Banestes. Depois, em agosto, votou em primeiro 
turno uma PEC ________ a situação anterior.

Para Palhares, a retração da Casa só pode ser explicada por motivos políticos, por alguns 
acordos que certamente não foram cumpridos  .Questionado se agora  o governo do Estado fez 
algum tipo de acordo com a Casa, Palhares disse que houve entendimento e negociações nesse 
sentido .

O presidente da Assembléia afirmou que se o atual  governo não concluir  o processo de 
privatização ele colocará em votação a PEC para impedir a venda.

“Até  31  de  janeiro  tenho  força  política  para  aprovar  a  emenda  e  evitar  que  o  futuro 
governador faça demagogia. Ele diz que é contra mas, no íntimo, quer a privatização. O Banestes 
representa 21% da dívida do Estado , disse Gratz.”

O  coordenador  de  programas  de  governo  de  Hartung,  César  Vasquez,  afirmou  que  a 
privatização do Banestes não era necessária porque foi feito um saneamento financeiro. Vamos 
profissionalizar ao máximo a gestão. O que ele não pode ser é gerador de déficit,  mas isso se 
resolve  com uma boa  administração.  O leilão  do  banco  está  previsto  para  o  dia  12  ou 17 de 
dezembro. O senador Paulo Hartung não retornou as ligações da Agência Folha.
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01. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
a) transição reeleitos restabelecendo
b) transição re-eleitos reestabelecendo
c) tranzição reeleitos restabelecendo
d) tranzição re-eleitos restabelecendo
e) transição reeleitos reestabelecendo



02.  Para se evitar a utilização de pega em foi pega de surpresa com a publicação do edital  de 
abertura do
processo , são feitas as seguintes sugestões de reescritura:
I. A equipe do governador eleito foi pegada de surpresa com a publicação do edital de abertura do 
processo.
II. A publicação do edital de abertura do processo causou surpresa à equipe do governador eleito.
III. A publicação do edital de abertura do processo surpreendeu a equipe do governador eleito.

Qual(is) delas está(ão) correta(s) do ponto de vista tanto sintático quanto semântico?
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.
e) I, II e III.

03.  Obedecendo à adequada correlação verbal, a transformação da oração reduzida para virar lei 
em oração desenvolvida está na alternativa
a) para que vire lei.
b) a fim de que vire lei.
c) para que virasse lei.
d) virando lei.
e) a fim de virar lei.

04. O nexo que inicia o segundo período do 3º parágrafo poderia ser corretamente substituído por
a) conquanto.
b) porquanto.
c) contanto que.
d) portanto.
e) todavia.

05. No período “Questionado se agora o governo do Estado fez algum tipo de acordo com a Casa, 
Palhares  disse  que  houve  entendimento  e  negociações  nesse  sentido”  ,  não  há  adequada 
correlação verbal. Para que houvesse, seria necessário que
a) agora fosse trocado por ontem .
b) questionado passasse a questionaram .
c) fez passasse a tinha feito .
d) disse passasse a diria .
e) houve passasse haveria .

06. Sobre a pontuação das frases do texto são feitas as seguintes afirmações.
I. As duas primeiras ocorrências de parênteses no primeiro parágrafo poderiam ser corretamente 
substituídas por travessões.
II. No 1º parágrafo, a oração que é contra a privatização está entre vírgulas porque é uma adjetiva 
restritiva.
III. No 5º parágrafo, deveria haver vírgula obrigatória depois de afirmou .

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.



07. Assinale a alternativa cuja redação não cause mudança de significado no período.
a) O que  aconteceu  foi  que  a  Assembléia  votou,  em janeiro,  uma PEC (proposta  de  emenda 
constitucional) permitindo ao Estado privatizar o Banestes.
b) O que aconteceu foi  que a Assembléia votou uma PEC (proposta de emenda constitucional) 
permitindo, em janeiro, ao Estado privatizar o Banestes.
c) O que aconteceu foi  que a Assembléia votou uma PEC (proposta de emenda constitucional) 
permitindo ao Estado, em janeiro, privatizar o Banestes.
d)  O que aconteceu foi  que a Assembléia votou uma PEC (proposta de emenda constitucional) 
permitindo ao Estado privatizar, em janeiro, o Banestes.
e)  O que aconteceu foi  que a Assembléia votou uma PEC (proposta de emenda constitucional) 
permitindo ao Estado privatizar o Banestes em janeiro.

08. A palavra “retração” (7º parágrafo) encontra sinônimo no texto em
a) mobilização.
b) recuo.
c) processo.
d) saneamento.
e) déficit.

09. Assinale a alternativa correta sobre a formação das palavras do texto.
a) O sufixo de “publicação” forma substantivos a partir de adjetivos.
b) O sufixo de “constitucional” forma adjetivos a partir de substantivos.
c) “Legislatura” é composta por justaposição.
d) O sufixo de “certamente” é formador de adjetivos.
e) “Assessor” é derivada por prefixação e sufixação.

10. A correta transformação para o discurso direto do trecho que se o atual governo não concluir o 
processo de privatização ele colocará em votação a PEC para impedir a venda é
a) O presidente da Assembléia afirmou: Se o atual governo não concluir o processo de privatização, 
eu colocarei em votação a PEC para impedir a venda .
b) O presidente da Assembléia afirmou: Se o atual governo não concluir o processo de privatização, 
eu coloco em votação a PEC para impedir a venda .
c) O presidente da Assembléia afirmou: Se o atual governo não concluir o processo de privatização, 
eles colocarão em votação a PEC para impedir a venda .
d) O presidente da Assembléia afirmou se o atual governo não concluir o processo de privatização, 
ele colocará em votação a PEC para impedir a venda .
e) O presidente da Assembléia afirmou: Se o atual governo não concluir o processo de privatização, 
eu colocaria em votação a PEC para impedir a venda .

11. Na oração “que havia aprovado em primeiro turno” , a palavra em destaque é
a) conjunção integrante.
b) pronome relativo.
c) conjunção explicativa.
d) conjunção causal.
e) conjunção consecutiva.

12. Assinale a palavra paroxítona.
a) governador
b) privatização
c) assembléia
d) máximo
e) ligações



13.  No período “o que  ele  não pode é ser gerador de déficit”, a palavra em destaque tem como 
referente
a) coordenador.
b) César Vasquez.
c) saneamento.
d) governo.
e) Banestes.

14.  Levando-se em conta apenas a leitura do texto, conclui-se que o processo de privatização do 
banco
a) não tinha sido levado a efeito.
b) dependia apenas do governador eleito.
c) dependia apenas do governador ainda em exercício.
d) contava com a votação da Assembléia.
e) contava com o apoio político do povo.

15. Pelas características que apresenta, o texto é
a) uma crônica.
b) um artigo de opinião.
c) um resumo.
d) uma notícia.
e) uma síntese.

GABARITO

01. A
02. E
03. C
04. B
05. C
06. A
07. A
08. B
09. B
10. A
11. B
12. C
13. E
14. A
15. D


