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01. Nesta questão, a alternativa correta é a letra C. “Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das fi cções projetadas em nossas 
telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam.”

Na letra A, o verbo “imputar” deveria estar no singular, pois como a oração tem sujeito indeterminado e utiliza a partícula de 
indeterminação do sujeito “SE”, então o verbo fi ca na terceira pessoa, de modo impessoal. 

 Na letra B, o verbo “dever” não está concordando com o seu sujeito “a presença maciça de tantas fi cções”. O correto, neste caso, 
seria: A presença maciça, em nossas telas, de tantas fi cções, não nos deve fazer crer que sejamos capazes de sonhar mais do que as 
gerações passadas.

Na letra D, o sujeito da frase está deslocado para o fi nal, que é “o vestígio dos nossos sonhos de ontem”. Neste caso, o verbo e o 
predicativo não estão concordando com o sujeito, que tem como núcleo a palavra “vestígio”. 

 Na letra E, a oração está na voz passiva sintética, e, portanto, o termo “os estudantes” é sujeito paciente. Sendo assim, o verbo 
“mobilizar” deveria estar no plural para concordar com o sujeito. 

 Resposta: C

02. O item que deve ser marcado é a letra A. Neste item, o verbo entre parênteses, “restringir”, deve fi car no plural para preencher a 
lacuna, pois deve concordar com o sujeito “as imposições do mercado de trabalho” que está também no plural. A frase fi ca, portanto, 
desta forma: “Para que não restrinjam o sonho de um jovem, as imposições do mercado de trabalho devem ter sua importância 
relativizada”.

 Resposta: A

03. A alternativa correta é a letra B.
 Na letra A, não há concordância entre o verbo “atribuem-se” e o sujeito “a causa de muita perda de informações”.  A forma verbal 

correta seria, portanto, “atribui-se”. 

 Na letra C, a oração é sem sujeito e, portanto, a forma verbal “deixassem” deveria estar no singular “deixasse”. 

 Na letra D, a forma verbal “podem” deveria estar no singular, pois faz parte de uma oração sem sujeito. 

 Na letra E, por sua vez, a forma verbal “venha” deveria estar no plural, concordando com o sujeito “algumas boas bibliotecas”. 

 Resposta: B

04. A resposta correta é a letra E. As formas verbais “tinha recebido” e “havia recebido” são equivalentes em sentido e em tempo à 
forma verbal “recebera”. Já a forma verbal “estava recebendo” altera o sentido, pois expressa uma ação não concluída no passado, 
assim como a forma verbal “iria estar recebendo” que, além de também alterar o tempo e o sentido da frase, geraria uma incoerência 
textual, já que, no início do período, afi rma-se que as notícias “foram redigidas a partir de tais documentos”, ou seja, não pode haver 
dúvidas de que estes documentos chegaram ao jornal.

 Resposta: E

05. No primeiro quadrinho da tirinha, o termo “precisa” expressa obrigação, sendo que a fala de John poderia ser substituída por “você 
deve emagrecer“. No terceiro quadrinho, o termo “precisa” expressa necessidade, sendo substituível por “eu quero cookies”.

 Resposta: E

06. O termo “algum”, quando posicionado após o substantivo, signifi ca “nenhum”. Assim, afi rmar “Em concessionária alguma“ é o 
mesmo que afi rmar “Em nenhuma concessionária“.

 Resposta: A

07. O acento grave, indicativo de crase, indica o acréscimo de uma preposição antes do artigo “a“. Tal acréscimo gera uma alteração 
da classe gramatical de “a porta“ (artigo e substantivo), que passa a constituir uma locução adverbial (“à porta”), o que justifi ca a 
alternativa C. Entretanto, a alteração morfológica gera uma distinção sintática, passando de objeto direto (“a porta”) para adjunto 
adverbial (“à porta“), determinando diferentes signifi cados para a sentença, o que justifi ca a alternativa A. Qualquer que seja a escolha 
da Banca Examinadora, não invalida a outra opção.

 Resposta: A
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08. Basta colocar a frase na ordem direta e o resultado aparece.
A) Moscas não se apanham com vinagre. Correta.
B) Casamento e mortalha se talham no céu. Incorreta.
 talha. Com o sujeito composto, o verbo deve ir ao plural. Incorreta.
C) Sujeito pronome indefi nido quem, verbo na terceira pessoa do singular. Correta.
D) As sepulturas estão cheias de boas ceias.  Correta
E) Quem não tem cabras e vende cabritos, (estes) vêm de algum lugar.  

 Resposta: B

09. Na primeira assertiva, a locução adjetiva“sem remédio“ poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por “inevitável“; na segunda, 
a preposição “contra“ foi utilizada como elemento coesivo, embora seja importante destacar que, semanticamente, esse conectivo 
pode estabelecer também relação de oposição entre os termos por ela relacionados. Na terceira afi rmação, a expressão “sem remédio“ 
não pode ser classifi cada como locução adverbial justamente pelo fato de estar relacionada ao substantivo “tpm“; na quarta, está 
correto afi rmar que há um caráter polissêmico do substantivo “remédio“.

No texto I, tal substantivo pode assumir os seguintes signifi cados: sem medicamentos ou inevitável.
No texto II, o vocábulo pode ser entendido como: solução ou medicamento.

 Resposta: E

10. Os verbos que preenchem adequadamente os espaços vazios, respeitando as normas de concordância verbal, estão indicados na 
alternativa “A”: batem, consertam-se, houve.

 Resposta: A
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