
PORTUGUÊS

01. “...me parece infundada a acusação.”; o adjetivo sublinhado corresponde semanticamente a:
a) sem fundos;
b) sem fundações;
c) sem fundamento;
d) sem finalidade;
e) sem fingimento.

02. “Não cometeu qualquer ato criminoso.”; este segmento do texto corresponde a uma:
a) conclusão à que chegou o autor do relatório;
b) alegação do acusado de roubo;
c) opinião do chefe do funcionário acusado;
d) opinião do superintendente;
e) decisão do juiz encarregado do caso.

03. “...seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo.”; o verbo sublinhado, 
em forma reduzida, corresponde, em forma desenvolvida, a:
a) que seja imposta;
b) que se impusesse;
c) que se imponham;
d) que se impunha;
e) que se impusessem.

04. “É o que me cumpre levar ao conhecimento...”; o verbo sublinhado tem por sinônimo correto:
a) compreende;
b) cabe;
c) obriga;
d) capacita;
e) solicita.

05. Consideração tem por plural considerações; o vocábulo abaixo que faz o plural da mesma 
forma é:
a) cidadão;
b) escrivão;
c) irmão;
d) chapelão;
e) ademão.

06. “...para apresentar-lhe protestos...”; o pronome pessoal oblíquo está MAL colocado em:
a) Quer-lhe-ia apresentar meus votos de pronto restabelecimento;
b) Não desejo cumprimentá-lo nunca mais;
c) Nunca me digam o que fazer;
d) Fi-lo porque o quis;
e) Em o fazendo, estarás despedido.

07. “... que realmente havia levado a máquina para casa...”; a forma verbal sublinhada equivale a:
a) levava;
b) levou;
c) leva;
d) levara;
e) levasse.



08. A única irregularidade existente nos fatos narrados é:
a) a ausência prolongada do funcionário;
b) a não devolução da máquina de escrever;
c) usar-se um bem público em tarefas particulares;
d) não prevenir o chefe sobre ter levado a máquina;
e) a intenção de roubar um bem público.

09. “O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa...”; a frase, em 
discurso direto, correspondente à forma sublinhada de discurso indireto é:
a) - Eu realmente levava a máquina para casa;
b) - Eu realmente levo a máquina para casa;
c) - Eu realmente levaria a máquina para casa;
d) - Eu realmente tinha levado a máquina para casa;
e) - Eu realmente levarei a máquina para casa.

10. Em “Vossa Senhoria parece preocupado com o furto da máquina de escrever” há uma figura 
conhecida por:
a) metáfora;
b) silepse de gênero;
c) silepse de número;
d) silepse de pessoa;
e) catacrese.
 

GABARITO

01. C 
Comentário: “...me parece infundada a acusação.”; o adjetivo sublinhado corresponde 
semanticamente 

02. A 
Comentário:  “Não cometeu qualquer ato criminoso.”; este segmento do texto corresponde a uma
conclusão à que chegou o autor do relatório

03. A 
Comentário: A uma forma reduzida do verbo (infinitivo, gerúndio ou particípio), sempre 
corresponde uma forma desenvolvida. Na forma desenvolvida aparece a conjunção.

04. B 
Comentário: “É o que me cumpre levar ao conhecimento...”; o verbo sublinhado tem por sinônimo
correto.

05. D
Comentário: Consideração tem por plural considerações; o vocábulo que faz o plural da mesma 
forma "chapelão".

06. A 
Comentário: A melhor opção seria: Queria apresentar-lhe meus votos de pronto 
restabelecimento. O pronome oblíquo lhe refere-se ao verbo apresentar e não ao querer.

07. D
Comentário: Havia levado e tinha levado são formas compostas equivalentes a levara.



08. C
Comentário: A única irregularidade existente nos fatos narrados é usar-se um bem público em 
tarefas particulares.

09. 
Comentário: “O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa...”; a 
frase, em discurso direto, correspondente à forma sublinhada de discurso indireto é "Eu realmente
tinha levado a máquina para casa."

10. B
Comentário: Silepse é um tipo de concordância ideológica. Vossa Senhoria é termo feminino, 
mas a concordância é feita no masculino porque é conhecido o sexo do referente.


