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01. 
A) Construção com paralelismo “Estamos cercados de países que detêm tecnologia para construção de bombas atômicas 

e que podem colocar em risco o futuro da humanidade” ou “Estamos cercados de países detentores de tecnologia para 
construção de bombas atômicas e capazes de colocar em risco o futuro da humanidade.” Repare-se que, no exemplo 
inicial, a primeira expressão que modifica o termo países é um adjetivo, enquanto a segunda é uma oração adjetiva. Ambos 
os termos têm a mesma função sintática, mas estão expressos em formas gramaticais diversas, o que torna incorreta a 
construção. Observando-se o paralelismo, obtém-se frase mais estilística. O paralelismo é mantido no segundo exemplo, 
em que os modificadores do termo países são orações adjetivas, e também no terceiro exemplo, em que os elementos 
modificadores são adjetivos.

B) “Resolvi fazer outro concurso por desejar salário melhor e por poder ir a pé para o trabalho” ou “Resolvi fazer outro concurso 
porque desejo salário melhor e porque posso ir a pé para o trabalho”.

C) “Senti-me mal naquele ambiente não tanto porque não conhecia ninguém quanto porque não estava em clima de festa.”   
No caso de se construírem frases com expressões correlatas (não só...mas também; tanto...quanto; não tanto...quanto;  
seja..seja; nem...nem; ou...ou etc.), tanto é necessário que ambos os elementos do par sejam utilizados quanto que seja 
mantido o paralelismo estrutural das expressões que seguem cada elemento do par. O par correto é não tanto...quanto. 
O erro do caso em exame é a mistura de elementos de pares correlatos diferentes, que recebe o nome de cruzamento ou 
contaminação sintática.

02. 
A) Certo: É tempo de os parlamentares votarem o projeto. 
B) Certo: Antes de esses requisitos serem cumpridos, é preciso considerá-los atentamente. 
C) Certo: Apesar de a Assessoria ter informado em tempo, houve atraso dos fornecedores.

03. Usa-se “por que” separado sem acento quando este equivale “a razão (o motivo) pela (-o) qual”, como acontece na alternativa D.  

Resposta: D

04. Na alternativa C, todos os vocábulos estão grafados corretamente. Em A, “conciência” grafa-se com “s”: “consciência”. 
Em B, “despensa” (móvel) está equivocadamente empregado, em seu lugar o correto seria “dispensa”  (demissão). Em D, 
“desinteria”  está grafado de modo errado, sua  grafia correta é esta: “disenteria”. Em E,  “analizado” grafa-se com “s”, 
e não com “z”: “analisado”.

Resposta: C

05. Ambas as lacunas devem ser preenchidas com as formas da terceira pessoa do plural dos verbos “ter” e “vir” respectivamente: 
“têm” (sujeito: muitos) e “vêm” (sujeito: congestionamentos).

Resposta: B
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