




1. O tema central do texto é:

(A) abordar o nível dos políticos brasileiros.
(13) a apropriação indevida de recursos 

públicos pelos políticos.
(C) apontar origens para o  descaso da 

sociedade em geral em relação às obras 
públicas e à sua gestão.

(D) a visão distorcida que o brasileiro possui 
em relação aos impostos.

(E) o exercício da democracia efetiva.

2. Considere as seguintes afirmações:

I. A máquina pública é vista como um meio de 
enriquecimento pessoal devido ao 
desenvolvimento do estado brasileiro.

II. A mistura entre interesses públicos e 
privados faz com que a iniciativa privada 
ofereça melhores oportunidades.

III. O brasileiro não cobra mudanças no setor 
público, porque se sente forçado a pagar 
impostos.

Quais das afirmações estão de acordo com as ideias
veiculadas no texto?

(A) Todas as afirmações.
(B) Nenhuma das afirmações.
(C) Apenas I.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas III.

3. As palavras scnhorial e patriarcal (linha 
57), no contexto cm que estão empregadas, 
encerram a ideia de:

(A) nobreza c autoridade.
(B) nobreza e probidade.
(C) obediência e nobreza.
(D) obediência e honradez.
(E) intransigência c aristocracia.

4. Considere as seguintes afirmações sobre
pronomes empregados no texto certas (C) ou 
erradas (E):

I. O pronome pessoal oblíquo átono la (linha
2) refere-se ao termo uma ponte (linha 1).

II. A palavra que (linha 16) é um pronome
relativo, cujo antecedente é a iniciativa 
privada (linha 16).

III. A palavra Esse (linha 25) é um pronome
demonstrativo e no contexto está empregado 
como pronome adjetivo.

Assinale a seqüência correta.
(A) C - C - C .
(B) C - E - C .
(C) E - E - E .
(D) E - C - C .
(E) E - C - E .

5. Considere as seguintes propostas de 
reescrita de trechos do texto.

I. O termo por exemplo (linhas 12 e 13), 
deslocado para o início da frase seguido de 
vírgula e permanecendo a vírgula depois de 
São Paulo.

II. A palavra não (linha 24) deslocada para 
depois da palavra para c antes de cumprir 
(linhas 24 e 25).

III. A palavra hoje (linha 42) deslocada para a 
linha 43 depois de concentra, 
permanecendo isolada do restante da frase 
por uma vírgula.

Quais dessas propostas não acarretam alteração de
sentido?

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(Cl) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, I l c l i r .

6. Considere os seguintes trechos do texto:

I. ...foi eleito em 1991... (linhas 8 e 9);
II. A política não é entendida como 

representação dos interesses do povo... 
(linhas 28 e 29);

III. O Estado é apropriado por um grupo.... 
(linhas 30 e 31);

IV. ... talvez a atual noção de imposto seja 
marcada pelo passado senhorial e 
patriarcal, (linhas 55, 56 e 57).

Quais são construções na voz passiva analítica?
(A) Apenas 1 e 111.
(B) Apenas 1, II e 111.
(C) Apenas 11.
(D) Apenas IV.
(E) 1 ,11,111 e IV.

7. Assinale a alternativa em que as palavras 
estão no texto como adjetivo, advérbio e 
preposição, respectivamente:

(A) abandonadas (linha 3), algo (linha 5), 
entre (linha 1).

(B) competente (linha 13), hoje (linha 11), 
que (linha 29).

(C) interesses (linha 29), além (linha 41), 
para (linha 62).

(D) atual (linha 56), não (linha 15), dá (linha 
62).

(E) abstrata (linha 55). talvez (linha 55), a 
(linha 65).
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8. Se passarm os o termo brasileiro {linha 39) 
para o plural quantas outras alterações serão 
necessárias na frase em que se encontra?

(A) Duas.
(B) Três.
(C) Quatro.
(D) Seis.
(E) Sete.

9. Os tempos verbais do segmento Quem não 
q u e r se corromper vai para a iniciativa 
privada... (linhas 15 e 16) estão 
correlacionados. Há várias possibilidades de 
se correlacionar os tempos verbais na 
Língua Portuguesa. N as alternativas abaixo, 
assinale a que apresenta uma correlação 
entre tempos verbais inadequada, dc acordo 
com a norma culta:

(A) Quem não queria se corromper ia para a 
iniciativa privada.

(B) Quem não quis se corromper foi para a 
iniciativa privada.

(C) Quem não quiser se corrom per irá para a 
iniciativa privada.

(D) Quem não quisesse se corrom per iria para 
a iniciativa privada.

(E) Quem não queira se corromper fosse para 
a iniciativa privada.

10. Considere as seguintes afirmações certas (C) 
ou erradas (E):

I. Sem levar em consideração a possível
alteração de sentido, ao trocarmos a 
palavra serviço (linha 49) por 
disposição será preciso colocar o 
acento grave na palavra “a” que a 
antecede.

11. A palavra “a” antes de uma (linha 59) 
não possui o sinal indicativo de crase 
por ser, neste caso apenas um artigo 
definido.

ITT. A palavra “a” antes de dar (linha 65)
não possui o sinal indicativo de crase 
por ser, neste caso apenas uma 
preposição.

Assinale a seqüência correta:
(A) C - C - C .
(B) C - E - C .
(C) C -  E -  E.
(D) E - E - C .
(E) F . - C - E .

I 1. Assinale a  alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas das seguintes 
frases:

T. E...........................  entrada de estranhos.
II. Aceitaremos apenas documentos c

certid ões..........................................
III. Recebemos um e outro requerimento

IV. Reuniremos recursos..............  para
adquirir outro equipamento.

V. Os formulários brancos devem ser
preenchidos e assinados, mas os
........................... . apenas assinados.

(A) proibido — atualizadas — absurdo — bastante
— cinzas.

(B) proibida — atualizadas — absurdo — bastante
— cinzas.

(C) proibido -  atualizados -  absurdos -
bastantes — cinza.

(D) proibido — atualizadas — absurdo — bastante
— cinzas.

(E) proibida — atualizados — absurdos —
bastantes — cinza.

12. Considere as seguintes frases:

I. Ele é um dos que se inscreveram por
procuração.

II. Mais de um suspeito prestou depoimento.
III. Cerca de cem pessoas aguardam na fila.
IV. Não compareceram 28%  dos candidatos.
V. O autor ou autores do crime conheciam a

vítima e seus hábitos.

Acerca da concordância verbal nas frases, é correto 
afirmar que:.

(A) todas estão corretas.
(B) apenas uma delas está incorreta.
(C) apenas duas delas estão corretas.
(D) apenas duas delas estão incorretas.
(E) apenas uma delas está correta.
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13. Considere a concordância dos verbos 
empregados nas seguintes frases:

I. Desconfia-se de todos que estavam no
recinto.

II. Insiste-se em múltiplas razões para o
crime.

III. Encontrarani-se mais de um túnel no
presídio.

IV. Aprescntou-se vários motivos para a
reabertura do processo.

V. T rab a lh a -se  com três versões para o
caso.

É correto afirmar que:
(A) a concordância verbal está correta em todas 

as frases.
(B) a frase III deveria estar com o verbo na 3a 

pessoa do singular, estando as demais 
corretas.

(C) as frases IV e V deveriam ter seus verbos 
passados para a 3a pessoa do plural, estando 
as demais corretas.

(D) apenas a frase IV deveria ter seu verbo 
alterado para a 3a pessoa do plural, estando 
as demais corretas.

(E) apenas a frase III está correta, devendo as 
demais ter seus verbos passados para a 3a 
pessoa do plural.

14. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as seguintes frases:

I. .................................. muitas razões para este
atraso.

II. Não..................................desconfianças entre
o cliente e seu advogado.

III. .................................. de mais pessoas
interessadas no anúncio.

IV. .................................. vários dias que não
comparece ao trabalho.

(A) Devem existir — deveria haver Pode tratar- 
se — Deve fazer.

(B) Deve existir -  deveria haver Pode tratar-se
— Deve fazer.

(C) Devem existir — deveriam haver — Podem 
tratar-se — Devem fazer.

(D) Devem existir — deveria haver Podem 
tratar-se — Deve fazer.

(E) Deve existir — deveria haver — Podem tratar- 
se — Devem fazer.

15. Assinale a frase que apresenta incorreção 
quanto ao emprego do modo imperativo:

(A) Não desista do seu sonho.
(B) Não pões teus pés no chão.
(C) Abre leu coração.
(D) Não confies tanto em tua memória.
(E) Cultiva as lembranças de teus antepassados.

16. Assinale a frase que não apresenta erro na 
concordância verbal:

(A) Muitos sc esquecem de anexarem cópias 
autenticadas ao formulário.

(B) No verso, consta as informações necessárias 
para o preenchimento do formulário.

(C) Alguns de nós poderemos colaborar com a 
investigação.

(D) Duzentos reais serão suficientes para passar 
a  semana.

(E) Cada um dos entrevistados foram indagados 
a respeilo disso.

17. Nos fragmentos retirados de notícias de 
jornais, adaptadas, assinale o que não 
apresenta incorreção em concordância 
verbal ou nominal:

(A) De resto, a vitória foi conduzida pelo meia- 
atacante de 21 anos, cuja qualidade fazem o 
vice de futebol, Fernando Carvalho, prever 
para ele um futuro europeu.

(B) Além de Amélia, o namorado da estudante 
José Valmir Moreira, 21 anos, e um vizinho 
do bar do bairro Monte Pascoal acabou 
ferido.

(C) Professor de epidemiologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Jair Ferreira reforça que a regra geral para 
os moradores dos municípios de risco c de 
se vacinarem.

(D) Na quinta-feira, a parada ocorreu em São 
Lourenço do Sul, principal ponto de 
encontro dos cavaleiros, que sc uniu ao 
grupo saído do Chuí, no Extremo Sul.

(12) Os requisitos básicos para fazer o curso 
incluem ter Ensino Fundamental completo, 
informar Código Internacional da Doença 
(C1D) e apresentar documento de 
identidade.
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18. Assinale a alternativa em que o fragmento 
retirado de um jornal apresenta a pontuação 
sem incorreções:

(A) Embora, as causas exatas da estiagem ainda 
gerem especulações, as consequências são 
claras: graves prejuízos às safras de arroz, c 
trigo, na Argentina, incêndios que se 
multiplicam pelo Uruguai e dezenas de 
municípios gaúchos em situação de 
emergência.

(B) Embora as causas exatas da estiagem ainda
gerem especulações, as conseqüências são 
claras: graves prejuízos às safras de arroz e 
irigo na Argentina, incêndios que se
multiplicam pelo Uruguai e dezenas de 
municípios gaúchos em situação de 
emergência.

(C) Embora as causas exatas da estiagem, ainda
gerem especulações, as consequências são 
claras: graves prejuízos às safras de arroz e 
trigo na Argentina, incêndios que se
multiplicam pelo Uruguai, e dezenas de 
municípios gaúchos em situação de 
emergência.

(D) Embora, as causas exatas da estiagem ainda
gerem especulações, as consequências são 
claras: graves prejuízos às safras de arroz e 
trigo, na Argentina, incêndios que se
multiplicam pelo Uruguai e dezenas de 
municípios gaúchos, em situação de 
emergência.

(E) Embora as causas exatas da estiagem ainda
gerem especulações, as consequências são 
claras: graves prejuízos às safras de arroz e 
trigo, na Argentina, incêndios que se
multiplicam pelo Uruguai, e dezenas de 
m unicípios gaúchos, em situação de 
emergência.

19. Assinale a alternativa em que o segmento 
retirado de um  jornal está transcrito 
corretamente sem vírgulas e sem, com isso, 
causar prejuízo à compreensão da 
informação ou incorreção gramatical:

(A) Nas ruas do centro de Porto Alegre os 
camelôs podem continuar trabalhando até a 
ocupação geral do Camelódromo ainda sem 
data prevista.

(B) Quando o céu começou a nublar no início da 
tarde o movimento de volta começou a se 
intensificar.

(C) Alertados pelo jovem  os salva-vidas 
iniciaram as buscas e encontraram o corpo 
de Lucas às 15h50min.

(D) A crise argentina se tomou intensa em 
meados de 2008 e pode estar relacionada a 
outros fatores.

(E) De acordo com a imprensa turca duas 
pessoas estão desaparecidas.

20. No trecho abaixo, assinale a alternativa 
correspondente à palavra destacada no 
trecho que apresenta uma incorreção 
gramatical.

[...] A delegação do grupo extremista, que incluía
(A) representantes da liderança em Gaza e no exílio 
sírio, reiterou (B) ainda o pedido de “total 
suspensão do bloqueio e da liberação dos postos de 
fronteira” na Faixa de Gaza, assim como a presença 
de monitores turcos e egípcios (C) na fronteira do 
território. [..] Na semana passada, a censura militar 
ordenou à (D) mídia em Israel que borrasse as 
imagens dos rostos de comandantes em fotos e 
vídeos da guerra em Gaza, pelo temor de que sejam
(E) reconhecidos e presos em viagens ao exterior. 
(Zero Hora, 26/01/09,p. 22)

(A) .
(B) .
(C) .
(D) .
(E) .

21. No texto abaixo, há palavras transcritas 
incorretamente sem acento gráfico. Assinale 
a alternativa que corresponde ao número de 
palavras que devem ser acentuadas.

Força para desatolar
A  gigantesca China parou para comemorar 

hoje a entrada de seu Ano Novo, regido pelo 
calendario lunar.

Pela tradição oriental, 2009 sera o ano do 
boi (ou do bufalo). O animal não poderia vir em hora 
melhor, nesses tempos de vacas magras: pelas 
crenças locais, o bovino é simbolo da resistcncia e 
da prosperidade, atingidas graças à força de espirito e 
ao trabalho duro. Por coincidência é também icone 
internacional de fartura no mercado financeiro, usado 
como m ascote por operadores e investidores (cm 
oposição ao urso, que representa o aperto).

Para os misticos chineses, o boi vai ajudar a 
recuperar a economia e a abundancia. Mas não sem 
suador. (Adaptado de Zero Hora, 26/01/09, p l8 )

(A) Oito palavras.
(B) Nove palavras.
(C) Dez palavras.
(D) Onze palavras.
(E) Doze palavras.
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22. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as frases, observando as regras 
de regência verbal:

I. A maior parte dos jovens desinteressou-se
......... música clássica.

II. Paguei .............dono do imóvel em moeda
corrente.

III. Preferimos ficar em c a s a .........  viajar em
estradas congestionadas.

IV. No caso mencionado, não obedeceram
........ determinações superiores.

(A) por -  o -  do que -  as.
(B) da ao -  a -  às.
(C) da -  o — que -  as.
(D) por -  o -  a -  às.
(E) d a - o - à - a s .

23. Assinale a alternativa correspondente à 
palavra destacada no trecho que não 
apresenta uma incorreção gramatical:

Em outros pontos, áreas virgens viraram 
pequenas roças. Pela maneira como agem, os 
infratores parecem conhecer a lei de crimcs 
ambientais, apesar de transgredi-la (A). A floresta é 
destruída aos poucos, um à (B) dois hectares por 
vez.

No entorno das áreas destruídas, a vegetação 
nativa é mantida, em (C) que dificulta a atuação dos 
fiscais se as blitze forem feitas por terra. [...]

A legislação ambiental proíbe o • 
desmatamento em encostas porque (D), sem floresta, 
esses declives se tomam sucetiveis (E) a 
deslizamentos e erosão, explica Arlindo Butzke, 
professor e diretor do Centro de Ciências 
Agrológicas e Biológicas da UCS. (Zero Hora, 
04/02/2009, p. 9)

(A) .
(B) .
(Q •

(D) .
(F.) .

24. Leia o trecho observando as palavras 
destacadas:

A recuperação dos trilhos foi concluída no 
final da tarde de ontem. Até então, 309 vagões 
estavam retidos no município da Campanha.

No dia do acidente, 62 vagões de carga de 
que se deslocavam de Rio Grande em direção à Santa 
Maria estavam vazios. Contudo, foram suficientes 
paia causar danos à ferrovia. Desde o 
descarrilam en to, técnicos da ALL cuja empresa 
que tem a concessão das ferrovias no Estado 
trabalham na recuperação dos trilhos. (Zero Hora, 
04/02/2009, p. 13)

Sobre as palavras destacadas no texto é correto 
afirmar que:

(A) todas elas apresentam uma incorreção 
gramatical no contexto.

(B) apenas uma delas não apresenta incorreção 
gramatical no contexto.

(C) apenas duas delas não apresentam 
incorreção gramatical no contexto.

(D) apenas uma delas apresenta incorreção 
gramatical no contexto e duas devem ser 
suprimidas.

(E) apenas duas delas devem ser suprimidas, 
estando as demais coiretas.
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25. Assinale a alternativa em que um dos 
segmentos, retirados da revista Veja, 
11/02/2009, não foi transcrito com um erro 
de concordância verbal:

(A) Segundo o IBGE, a produção das fábricas 
amargaram uma queda de 12,4% em 
dezembro, a maior retração desde que a 
pesquisa começou a ser feita, em 1991.

(B) Publicam-se todos os dias números 
mascarados, sabemos que são muito maiores 
c mais dramáticos do que aparecem.

(C) Quem não goza das benesses de ter acesso a 
dinheiro subsidiado (ou seja, a maioria 
absoluta das pessoas e das empresas) 
acabam pagando caro pelo benefício de 
poucos.

(D) Uma outra discrepância brasileira, quando o 
assunto são juros bancários, está na pesada 
carga tributária que incidem sobre os 
financiamentos, algo sem paralelo entre as 
principais economias do mundo.

(E) De acordo com os especialistas, para que o 
Brasil caminhe na direção de ter juros 
bancários normais, precisará criar as 
condições para diminuirem a  taxa básica de 
juros (sobretudo aprofundando o equilíbrio 
nas contas públicas) e também para reduzir 
os spreads.

26. No texto abaixo, há palavras transcritas 
incorretamente sem acento gráfico. Assinale 
a alternativa que corresponde ao número de 
palavras que devem ser acentuadas:

[...] Quando o naturalista ingles pela primeira vez 
propos suas teses sobre a evolução pela seleção 
natural, a maioria dos cientistas acreditava que a 
Terra não tivesse mais de 6000 anos de existencia, 
que as maravilhas da natureza fossem uma 
manifestação da sabedoria divina. A hipótese mais 
aceita sobre os fosseis de dinossauros era que se 
tratava de criaturas que perderam o embarque na 
Arca de Noé e foram extintas pelo dilúvio biblico. 
(Veja, 11/02/2009)

(A) Cinco palavras.
(B) Seis palavras.
(C) Sete palavras.
(D) Oito palavras.
(E) Nove palavras.

27. O trecho de notícia abaixo foi transcrito com 
alterações que constituem erros gramaticais. 
Leia com atenção e assinale a alternativa 
que aponta o número de correções 
necessárias para eliminar todos os erros:

O presidente da Camara de Dirigentes 
Lojistas de Porto Alegre (CDL), Vilson Noer, 
comenta que é muito pequeno o número de descontos 
antecipados que ocorrem no comércio local. Só 
mesmo por acidente, acredita. O número de 
ocorrências vêm caindo no país, segundo Maria 
Elisa, por que, pelo menos desde 1993, outros 
tribunais e o próprio STJ têm dado ganho de causa ao 
consumidor.

O Banco Central determina que o cheque é 
uma ordem de pagamento imediato, mas pré-datados 
vêm, há muito tempo, sendo considerado pela Justiça 
como um contrato. A aceitação deles foi a solução 
encontrada pelo comércio para aumentar as vendas. 
(Zero Hora, 19/02/09)

(A) São necessárias duas correções.
(B) São necessárias três correções.
(C) São necessárias quatro coireções.
(D) São necessárias cinco correções.
(E) São necessárias seis correções.

28. No trecho abaixo, assinale a alternativa que 
corresponde ao termo destacado que 
apresenta erro gramatical:

Foram 35 palavras paia Barack Hussein Obama. 
Para Chloe W ashington, lo | ( A  ) 33 anos. Desde que 
se inscreveu como eleitora, aos 18 anos, a 
funcionária pública de Chicago se perguntava se 
viveria para ver transformadas ( B )em realidade as 
palavras do reverendo Martin Luther King Jr.: 
“Sonho que meus quatro filhos viverão um dia em 
um país no qual ( C ) não serão julgados pela cor da 
sua pele, mas por seu caráter” ... Foi uma migração 
em massa que começou ainda de madrugada. As 6h 
em Washington, as ruas já  haviam sido invadidas ( 
D ) por uma população em marcha lenta... As 
margens da Avenida Pensilvânia, por onde ( E ) 
passaria horas depois, se fez silêncio. (Rodrigo Lopes. 
Zero Hora, com adaptações)

(A) .
(B) .
(C) .
(D) .
(E) .
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29. No trecho abaixo, assinale a alternativa que 
corresponde ao termo destacado que não 
apresenta erro gramatical.

31. Assinale a alternativa em que a substituição 
do termo destacado não altera o sentido 
original do trecho a seguir:

É preciso cuidarem ( A ) da educação e, ao 
mesmo tempo, de uma boa coleção de problemas em 
tomo da escola. Os problemas ultrapassa ( B ) o 
alcance das secretarias de Educação. Porém, 
requerem ( C ) uma ação minimamente coordenada 
com elas. Polícia, assistência social, saúde e políticas 
de emprego têm de entrar em cena e agirem ( D ) de 
forma articulada. Haverão ( E ) boas experiências no 
Brasil e devemos aprender com elas. (Veja, com 
adaptações)

(A) .
(B) •

(C) .
CD) .
(E) .

30. Assinale a alternativa que completa com 
coerência e correção gramatical as lacunas 
do texto, respectivamente:

Escrever sobre homens e poder _______ _ um
óbvio ululante.O poder transforma e nem sempre
para melhor. É preciso saber lidar com ele, ______
não nos dcforme.A pergunta sobre como as mulheres 
exercem cargos de mando pode ter várias respostas: 
desde “estão maravilhosas” , “estão poderosas”, até 
“andam muito loucas, mandonas demais” . Mulheres
______  gente: seres humanos, complexos e
desvalidos como todos. A vida é que andou se
complicando muito ______ mulheres (tão poucas,
ainda!) começaram a assumir algum poder. 
(Veja,com adaptações)

(A) são - já  que - é - tanto q u e .
TB) serão - visto que - são - ainda que.
(C) seria - nem que - é - a não ser que.
(D) seria - para que - são - desde que.
(E) são - ao passo que - é -  conforme.

Aeontece com o poder o mesmo que ocorre 
com o tempo: ou o transformamos em nosso bicho de 
estimação ou ele nos devora. O bicho de estimação a 
gente aceita, brinca com ele, gosta dele, adapta-se a 
ele ern certas coisas, nem o ignora nem o bota fora. 
M as, se o maltratamos, se o detestamos, ele cresce, 
vira uma fera e nos come. (Veja, com adaptações)

(A) Logo , se o maltratamos, se o detestamos, 
ele cresce, vira uma fera e nos come.

(B) Contudo, se o maltratamos, se o
detestamos, ele cresce, vira unia fera e nos
come.

(C) Portanto, se o maltratamos, se o
detestamos, ele cresce, vira uma fera e nos
come.

(D) Assim , se o maltratamos, se o detestamos, 
ele cresce, vira uma fera e nos come.

(E) Consequentemente, se o maltratamos, se o 
detestamos, ele cresce, vira uma fera e nos 
come.

32. Assinale a alternativa em que o trecho 
transcrito (Zero Hora, 04/03/09) apresenta 
uma palavra mal empregada cm relação ao 
seu sentido no contexto:

(A) ...os cortes com a inscrição da sigla de um 
partido neonazista em seu ventre e pernas 
foram autoinfringidas.

(B) ...aquela que deseja muito a maternidade e 
não é agraciada sente-se perseguida, 
discriminada, julga ter um direito que lhe é 
negado...

(C) Essa hipótese só serve para lembrar que 
nossa vida psíquica trava seus combates 
internos, possui seus inimigos na trincheira.

(D) Para não abrir fogo amigo é preciso
reconhecer as aparências que enganam, pois 
há parles de nós mesmos que parecem ser 
inimigas: quando nos boicotamos, nos
inibimos, ou não sentimos o que 
deveríamos.

(E) O drama de Paula é ter feito de forma global 
o que se encena na neurose cotidiana de 
todos nós.
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33. Considere os seguintes trechos retirados dc 
notícias de jornal (Zero Hora 04/03/09):

35. Assinale a alternativa em que a reescrita do 
segmento abaixo não preserva o seu sentido 
original:

I. Depois de dois dias de atraso que 
paralisaram a confecção das carteiras no 
país, o Departamento Nacional de Trânsito 
anunciou que hoje, as 14h, levará ao ar seu 
novo banco de dados.

II. Os buracos e o barro que deixam a rodovia 
praticamente intransitável e aumenta o custo 
dos produtores locais foram tema de 
reportagem da série Ruínas do Século 21.

III. O processo de seleção foi muito estrito, 
tratamos como qualquer processo seletivo 
explicou um representante do departamento 
de Turismo local.

Apresentam algum tipo de incorreção
gramatical:
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas II.
(E) I, II e III.

34. Considere o seguinte trecho (Zero Hora
04/03/09):

A marcha ré vem da expectativa de que o 
Banco Central volte a tosar a taxa básica (Selic) na 
próxima semana. E também da desaceleração do pais.

A redução dos juros é fator importante pai a 
reaquecer a economia. Mas, por agora, ainda não se 
podem esperar reflexos expressivos do recuo no 
bolso do consumidor.

Assinale a alternativa que contém palavras do trecho 
que apresentam algum tipo de incorreção gramatical 
no contexto em que se encontram:

(A) vem — tosar — desaceleração.
(B) vem — desaceleração.
(C) v e m -p o d e m .
(D) marcha ré — vem — podem.
(E) marcha ré — podem.

As fichas de vale-transporte e de passe 
antecipado serão vendidas somente até sexta-feira, 
mas ainda poderão ser utilizadas nos ônibus após 
esse prazo.

(A) As fichas de vale-transporte e de passe
antecipado serão vendidas somente até
sexta-feira, embora ainda possam ser
utilizadas nos ônibus após esse prazo.

(B) As fichas de vale-transporte e dc passe
antecipado serão vendidas somente até
sexta-feira, apesar de ainda poderem ser
utilizadas nos ônibus após esse prazo.

(C) As fichas de vale-transporte e dc passe 
antecipado poderão ser utilizadas nos ônibus 
após sexta-feira, porém não mais serão 
vendidas após esse prazo.

(D) As fichas de valc-lransporte e de passe 
antecipado poderão ser utilizadas nos ônibus 
após sexta-feira, entretanto não continuarão 
a ser vendidas após esse prazo.

(E) A  venda das fichas de vale-transporte e de 
passe antecipado irá somente até sexta-feira, 
após esse prazo, portanto serão utilizadas 
nos ônibus

36. Indique a alternativa que completa com 
coerência e correção gramatical as lacunas 
do texto, respectivamente:

Poucos assuntos são ______  polêmicos e
complexos de abordar em sala quanto _____
Revolução Cubana, que acaba de completar 50 anos.
Tratado _________ diferentes visões de mundo pela
imprensa, o tema pode deixar a garotada repleta de
dúvidas, _j_________  livros didáticos não costumam
ajudar m uito a resolver. (Nova Escola janeiro /2009)

(A) tanto -  a -  conforme -  cujos.
(B) tanto — à — segundo — cujos.
(C) tão -  a -  segundo -  que os.
(D) tão -  à — conforme -  cujos.
(E) tão -  à -  segundo -  que.
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37. Assinale a alternativa cuja frase não 
apresenta incorreção gramatical:

(A) De certo eles retomarão das férias amanhã.
(B) As laranjas rolaram ladeira a baixo.
(C) A vitima permanecia de baixo do carro.
(D) Onde você quer ir com essa investigação?
(E) Ande rápido, se não perderá o trem.

38. Assinale a alternativa cuja frase apresenta 
incorreção gramatical:

(A) Fraturou a clavícula e a omoplata.
(B) Por ser um sujeito à-toa, jam ais teria 

alguma credibilidade.
(C) Durante a convalescença é preciso seguir 

inteiramente as recomendações médicas.
(D) Deu a luz a um belo menino.
(E) Os irmãos digladiavam-se pela herança dos 

pais.

39. Assinale a alternativa em que ocorre erro de 
concordância:

(A) E uma falha sistêmica cujo virulência se 
avoluma a cada dia.

(B) O quadro é alarmante se tomando como um 
teste do governo brasileiro para enfrentar 
com rapidez e acerto os desafios propostos 
pela atual crise.

(C) Os ministros estão sempre em alerta com os 
problemas da atual crise financeira mundial.

(D) Apesar de meio cansada, a ministra-chefe da 
Casa Civil Dilma Rousseff, não deixou seu 
trabalho.

(E) E perfeitamente possível governar sem 
trabalhar quando se dá à palavra trabalho o 
significado que ela tem para as pessoas 
comuns.

40. Assinale a alternativa em que não ocorre 
erro de concordância verbal:

(A) O Presidente, com seus ministros, 
decidiram o fato constrangedor.

(B) Foi o presidente da República que decidiu o 
fato constrangedor.

(C) O povo, os políticos, ninguém chegaram. 
{D) Qual dentre nós transformaremos a atual

sociedade mais confiável?
(E) Cada vereador, cada deputado, cada 

senador distribuem seus favores às 
comunidades.
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