
PORTUGUÊS

A autoridade de que se reveste  o Estado para  impor  sacrifícios  à coletividade é uma  
decorrência da capacidade que revela no atendimento das necessidades e anseios dos membros  
que compõem o organismo social.

O fundamento do direito de tributar, por exemplo, repousa no princípio de que a produção  
dos serviços e bens públicos é o processo econômico que garante a máxima satisfação social  
com o mínimo de sacrifício para os contribuintes.

01. Infere-se do texto:
a) A capacidade que o Estado revela no atendimento das necessidades dos cidadãos decorre da 
autoridade que ele tem para impor sacrifícios.
b)  O  Estado  só  tem  direito  de  tributar  quando  os  contribuintes  acatam  voluntariamente  a 
tributação.
c) Os tributos dos contribuintes são decorrência inevitável da imposição da coletividade sobre a 
máquina governamental.
d) A tributação imposta pelo Estado aos contribuintes deve reverter, com vantagens, em beneficio 
destes.
e) A produção de serviços e bens públicos é um direito do Estado, assim como usufruir desses 
serviços e bens é um dever do contribuinte.

02. Marque a alternativa em que o termo destacado foi empregado corretamente.
a) A árvore cujos frutos são venenosos foi derrubada ontem pela empresa autorizada.
b) O bairro em cuja capital você nasceu está muito violento hoje.
c) O poeta sobre cuja obra falamos ontem faleceu durante a madrugada.
d) Este é o dicionário de cujas páginas tiro minhas dúvidas.
e) Aquele é o político por cujas idéias luto sempre, pois é honesto.

03. Assinale o item que apresenta erro de regência.
a) Não podemos fingir que não existe entre nós uma cultura de sonegação. Os motivos alegados 
para justificá-la são os mais variados.
b) Outros alegam, diante dos altos impostos, de que, se pagarem tudo corretamente, no final das 
contas não lhes restará nada.
c) Existe quem justifique a sonegação com a desculpa de que é inútil ficar pagando tributos a 
governos incompetentes, que usam mal o dinheiro do contribuinte.
d) Uns dizem que não pagam porque não têm com que pagar. Outros sonegam apenas porque 
são gananciosos.
e) E não são poucos os que não pagam com a justificativa de que ninguém contribui; por que só 
eles vão ser tolos de pagar direito?

04. Marque o texto que contém erro de concordância.
a) A maioria das pessoas estão com vontade de deixar o país.
b) Fomos nós quem falamos com o coordenador das tarefas do congresso.
c)  Analisou-se,  durante  as  aulas  de  física,  todos  os  fenômenos  climáticos  sugeridos  pelo 
professor.
d) Mais de um professor saiu da palestra sem falar com os organizadores.
e) Qual de nós avisará que amanha não haverá aula?



05. A colocação pronominal está correta em :
a) Não queira-me mal, pois quero-lhe muito bem.
b) Me diga detalhadamente como tudo aconteceu.
c) Renata tinha casado-se com o primo da vizinha.
d) Contaria-me a verdade se soubesse?
e) Se nos encontrarmos no festival de vinhos, poderemos sair depois.

06. Assinale a alternativa que apresenta incorreção na forma verbal.
a) Observa-se que muitas garrafas contém um líquido desconhecido.
b) Se você quiser reaver seus direitos deve contribuir para isso com atitudes.
c) Prevendo uma greve de fornecedores, as pessoas proveram suas casas.
d) O coordenador do curso interveio na briga entre os meninos.
e) Eu pulo o carro todos os dias antes de sair de casa.

07. Assinale a opção que a conjugação do verbo haver desrespeita a norma culta.
a) Todos sabem que deve haver punições para os que não despeitam as regras propostas pelo 
grupo.
b) Os dirigentes houveram por bem classificar os grupos com nomes de países.
c) Dessa forma não haveriam problemas na hora do reconhecimento do vencedor.
d) Meus alunos houveram-se muito bem nos concursos que prestaram.
e) Todos haviam vivido aquela situação por muito tempo.

08. Marque a alternativa em que o termo destacado é classificado sintaticamente de forma distinta 
dos demais.
a) As mulheres que empreguei são poliglotas.
b) Esta é a bicicleta que comprei de Natal para meu filho.
c) As pessoas que chegaram são moradores de condomínios de luxo.
d) Este é computador que usei para escrever minha monografia.
e) Não sei o que você fez com o dinheiro que lhe entreguei.

09. Em relação ao período, aponte a única alternativa incorreta.
O solo fofo deixava-o cansado, mas a cama bem feita, o banho quentinho acalmava o corpo  
estafado. Os sonhos que lhes passavam na cabeça estavam longe de ser realizados.
a) o pronome oblíquo na forma verbal “deixava-o” exerce a função sintática de objeto direto.
b) há uma oração coordenada assindética.
c) não há uma metáfora.
d) “lhe” exerce a função de objeto indireto.
e) o pronome relativo desempenha a função sintática de sujeito.

10. Observe o fragmento abaixo e identifique uma falha gramatical.
É preciso, na atualidade, ter a crença em objetos que não contêm uma trancedência, não  
trazem uma ascensão espiritual.
a) pontuação.
b) concordância verbal.
c) ortografia.
d) acentuação gráfica.
e) conjugação verbal.



GABARITO

01. D
Comentário: A tributação imposta pelo Estado aos contribuintes deve reverter, com vantagens, 
em beneficio destes. Este é o sentido do segundo parágrafo que desenvolve o tema levantado no 
primeiro.

02. D
Comentário: A preposição adequada par a essa alternativa seria EM, pois tiram-se dúvidas de 
algum  lugar,  no  caso  no  dicionário.  Questão  de  emprego  do  pronome  relativo  que  está 
diretamente à regência verbal e nominal.

03. B
Comentário: Outros alegam, diante dos altos impostos, de que, se pagarem... o verbo “alegar” é 
transitivo direto e por isso rejeita a presença da preposição DE. A frase correta seria Outros 
alegam, diante dos altos impostos que, se pagarem....

04. C
Comentário: O verbo “analisar” é um transitivo direto acompanhado por um SE classificado como 
pronome apassivador indicando que a frase está na voz passiva sintética e por isso há um sujeito 
com quem esse verbo deve concordar. O correto seria  Analisaram-se,  durante as aulas de 
física,  todos os fenômenos climáticos sugeridos pelo professor.  Fenômenos climáticos é 
sujeito da passiva sintética.

05. E
Comentário: Na primeira frase o NÃO é atrativo (não me queira mal...); na frase “b” a ênclise é 
obrigatória porque não se inicia frase com pronome obliquo (diga-me detalhadamente...); na “c” o 
verbo no particípio não aceita a ênclise (Renata tinha-se casado com o primo da vizinha); o verbo 
no  futuro  do  presente  quando  não  está  precedido  de  elemento  atrativo  de  próclise,  exige  a 
mesóclise (Contar-me-ia a verdade se soubesse?)

06. A
Comentário: A forma verbal correta seria “contêm” pois como diz a regra de concordância verbal, 
o verbo deve concordar com o sujeito que, nesse caso, é “muitas garrafas”.

07. C
Comentário:  O verbo haver no sentido de existir é impessoal e caracteriza oração sem sujeito, 
logo não pode ser pluralizado porque não há sujeito. Quando o verbo haver é o verbo principal de 
uma locução a regra da permanência no singular passa para o auxiliar.

08. C
Comentário:  Todos os termos destacados são pronomes relativos e com exceção da opção “c” 
desempenham a função sintática de objeto direto. Na frase C o pronome relativo é sujeito.

09. D
Comentário: O pronome “lhe” nesse período tem valor de posse e exerce a função sintática de 
adjunto adnominal.

10. C
Comentário: Transcendência


