
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.

Gabarito

01. C
Comentário: “...me  parece  infundada  a  acusação.”;  o  adjetivo  sublinhado  corresponde 
semanticamente a:resposta: (c) sem fundamento

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



03. A 
Comentário:  “...seja  necessário  impor-se a  instauração de processo administrativo.”;  o  verbo 
sublinhado, em forma reduzida, corresponde, em forma desenvolvida, a:
RESPOSTA: (a) que seja imposta
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: RESPOSTA: (b) cabe

05. D 
Comentário: Consideração tem por plural  considerações; o vocábulo abaixo que faz o plural da 
mesma forma é: RESPOSTA: (d) chapelão


