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Morfologia do Verbo 

 

01. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) Na frase do primeiro parágrafo – “Delfino largou-se para o mar no mesmo dia em que 

chegara ao Rio.” –, as formas verbais destacadas, na sequência em que estão empregadas 

na frase, sinalizam  

(A) eventos que ocorreram concomitantemente.  

(B) eventos cuja realização ocorreu independentemente da vontade do personagem.  

(C) um evento já concluído e o outro evento ainda em processo.  

(D) um evento ocorrido posteriormente ao outro evento.  

(E) um evento que precedeu o outro, ambos ocorridos no passado. 

 

02. (Vunesp, Advogado, Prefeitura de São Roque, 2020) Em “se eu tiver sorte”, 

emprega-se uma forma verbal no futuro do subjuntivo. A forma verbal correta também 

aparece destacada na alternativa: 

(A) Se os habitantes da cidade se precavirem contra o tornado, os danos serão menores. 

(B) Se a esposa depor contra o marido, alegando ameaças físicas, poderá obter proteção. 

(C) Se esses países se indispuserem contra os imigrantes, haverá conflito. 

(D) Se o produtor ver que as chuvas serão muito fortes, antecipará a colheita. 

(E) Se os filtros reterem as substâncias poluentes, a água poderá ser reutilizada. 

A imagem a seguir (https://www.pensador.com/frase/Mjc0ODM3Mw/) será empregada para 

as questões de números 03 e 04. 

 
 

03. (Questão do Professor) A forma verbal FICA expressa: 

(A) um pedido 

(B) uma sugestão 

(C) um conselho 

(D) uma imprecação 

(E) uma volição  

 

04. (Questão do Professor) A frase será reescrita, preservando a correção gramatical e os 

sentidos originais da informação: 

(A) Fique em casa por mim, que eu trabalharei por ti. 

(B) Fica em casa por mim, que eu trabalharei por ti.  

(C) Fique em casa por mim, que eu trabalharei por tu.  

(D) Fica em casa por mim, que eu trabalharei por si.  
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(E) Fique em casa por mim, que eu trabalharei por si.  

 

Concordância 

01. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) Assinale a alternativa 

em que a reescrita da frase “… caso haja necessidade de arbitrar divergências.” atende à 

norma-padrão de concordância da língua portuguesa.  

(A) … caso arbitrar divergências sejam necessário.  

(B) … caso se faça necessário arbitrar divergências.  

(C) … caso arbitrar divergências tornem-se uma necessidade.  

(D) … caso o arbítrio de divergências tornem-se necessário.  

(E) … caso sejam necessárias arbitrar divergências. 

 

02. (Vunesp, Auxiliar de Secretaria, Câmara de Tabapuã, 2020) Mantendo-se o sentido 

original e em conformidade com a norma-padrão de concordância, pontuação e emprego de 

conjunção, o trecho do 3o parágrafo “Decerto haverá desdobramentos. Em 2018, Trump 

abandonou o acordo nuclear do Irã. Desde então, houve escalada dos contra-ataques 

assimétricos iranianos.” está adequadamente reescrito em:  

(A) Certamente virão desdobramentos, pois, em 2018, Trump abandonou o acordo nuclear do 

Irã. Desde então, aumentaram os contra-ataques assimétricos iranianos.  

(B) Possivelmente ocorrerá desdobramentos, mas Trump, em 2018, abandonou o acordo 

nuclear do Irã. Desde então, teve os contra-ataques assimétricos iranianos.  

(C) Realmente acontecerão desdobramentos, porque em 2018, Trump abandonou o acordo 

nuclear do Irã. Desde então, deram-se início aos contra-ataques assimétricos iranianos.  

(D) Talvez tenha desdobramentos, à medida que, em 2018, Trump abandonou o acordo 

nuclear do Irã. Desde então, intensificou-se os contra-ataques assimétricos iranianos.  

(E) Efetivamente se verá desdobramentos, uma vez que, em 2018, Trump abandonou o acordo 

nuclear do Irã. Desde então, sobreveio os contra-ataques assimétricos iranianos. 

 

03. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) A concordância verbal e nominal atende à norma-padrão da língua portuguesa na 

alternativa:  

(A) Na Praia Vermelha, estava reunido à volta de Delfino alguns curiosos que se divertiam com 

a cena inusitada.  

(B) Delfino aprendera a nadar no rio das Velhas, na fazenda do tio, mas era época passada, 

já faziam muitos anos.  

(C) A garota, comparada a uma agulha que fura o mar como um tecido, saiu da água com os 

cabelos molhados, preto-esverdeados.  

(D) A corrente dos rios são disciplinada pelas margens, diferentemente das ondas do mar, 

livres e traiçoeiras.  

(E) Apesar do fascínio de Delfino pelo mar, derrubaram-no a cascata formada pela areia e 

espuma que o envolveram. 

 

04. (Vunesp, Advogado, Prefeitura de São Roque, 2020) Considere os trechos reescritos 

com base no texto. “Historicamente, sempre existiram boatos e mentiras gerando 

desinformação na sociedade.”; “... os tempos atuais trouxeram desafios em proporções e 

numa velocidade que há poucos anos era algo impensável.”; “São tentativas de fazer com que 

apenas a informação oficial circule.” – As expressões destacadas podem ser substituídas, 

respectivamente e em conformidade com a norma-padrão de concordância, por  

(A) houve; fazem; Tratam-se de.  

(B) houve; faz; Trata-se de.  

(C) houve; fazem; Trata-se de.  

(D) houveram; fazem; Tratam-se de.  

(E) houveram; faz; Trata-se de. 

 

05. (Vunesp, CABO PM/SP, 2020) Ao substituir a expressão destacada em – “O ato da 

criação da Polícia Militar pode ser confirmado pelos registros da reunião do conselho da 

Província de São Paulo...” – por – Os atos da criação –, o trecho deve ser reescrito, estando 

a concordância conforme a norma-padrão, com as seguintes alterações:  



(A) Os atos da criação da Polícia Militar podem ser confirmado pelos registros da reunião do 

conselho da Província de São Paulo...  

(B) Os atos da criação da Polícia Militar pode serem confirmados pelos registros da reunião do 

conselho da Província de São Paulo...  

(C) Os atos da criação da Polícia Militar podem serem confirmado pelos registros da reunião 

do conselho da Província de São Paulo...  

(D) Os atos da criação podem ser confirmados pelos registros da reunião do conselho da 

Província de São Paulo... 

 

06. (Vunesp, Aluno Oficial, Polícia Militar de São Paulo, 2014) Leia a tira, para responder 

à questão. 

 
Considerando os sentidos expressos nas falas das personagens, assinale a alternativa correta 

quanto à concordância.  

(A) Ela é meia humana e meia zebra, diferente dele.  

(B) Humano e cavalo são duas metade que me compõe.  

(C) Existe muitas diferenças entre nós.  

(D) O meu amor e o seu sofre com nossas diferenças.  

(E) É impossível os nossos sentimentos de amor. 

 

Circunstâncias e Determinantes 

 

01. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) “No Brasil, realizaram-

se em 2018 quase 2,5 milhões de mamografias, exame que o Ministério da Saúde recomenda, 

de dois em dois anos, para mulheres entre 50 e 69 anos. Apesar disso, há longas filas de 

espera no SUS, seja por falta de especialistas ou de aparelhos.” – No segmento, o termo 

destacado expressa a noção de  

(A) finalidade.  

(B) oposição.  

(C) origem.  

(D) modo.  

(E) causa. 

 

02. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) “… pode ser atribuída 

à peculiaridade de, no Reino Unido, cada mamografia ser interpretada por dois radiologistas 

– e eventualmente um terceiro, caso haja necessidade de arbitrar divergências.” – em 

conformidade com a norma-padrão de pontuação da língua portuguesa, nessa passagem, o 

seguinte termo pode ser isolado por duas vírgulas:  

(A) atribuída.  



(B) peculiaridade.  

(C) interpretada.  

(D) eventualmente.  

(E) arbitrar. 

03. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) Considere os trechos do texto: “Uma tecnologia tão poderosa não poderia passar sem 

deixar marcas.”; “Vejo com certa preocupação” a redução dos espaços de experimentação 

social...” – As expressões destacadas apresentam, correta e respectivamente, circunstância 

adverbial de  

(A) tempo e de afirmação, como ocorre, também respectivamente, em: Não fosse por ela, 

jamais teríamos atingido os níveis de acúmulo... / ... a reprodutibilidade e transmissão de 

diálogos privados se tornaram potencialmente infinitas...  

(B) tempo e afirmação, como ocorre, também respectivamente, em: De início, poucos 

dominavam as letras... / ... que, justamente por não deixar traços, podia operar como uma 

sonda da sociabilidade...  

(C) modo e dúvida, como ocorre, também respectivamente, em: ... mas, em outros casos, 

ela só azeda amizades... / No nível comportamental, havia uma divisão bastante clara...  

(D) intensidade e modo, como ocorre, também respectivamente, em: ...havia uma divisão 

bastante clara entre a comunicação formal, calculada... / O ex-presidente Temer 

apropriadamente matou a charada...  

(E) intensidade e modo, como ocorre, também respectivamente, em: Às vezes a divulgação 

é de interesse público... / À medida que surgiram tecnologias mais eficientes de reprodução... 

 

04. (Questão do Professor) Em “prendedor de cabelos”, a preposição de inicia um 

argumento também presente a partir do termo destacado: 

(A) janelas de vidro  

(B) trapos do indigente  

(C) viagens de navio  

(D) planos de aula  

(E) testamento da viúva  

 

Conjunções 

 

01. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) “Estima-se que surjam 

a cada ano 60 mil novos casos de tumor de mama no país. Detectados precocemente, são 

tratáveis, resultando em longa sobrevida para as pacientes.” – A reescrita do trecho destacado 

preserva a relação de sentido que estabelece com o restante do enunciado em:  

(A) Desde que sejam detectados precocemente…  

(B) Ainda que sejam detectados precocemente…  

(C) À proporção que forem detectados precocemente…  

(D) Assim como são detectados precocemente…  

(E) Para que sejam detectados precocemente… 

 

02. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) Considere a frase – “Ele a notou porque a menina não queria exatamente rir, com 

pena dele que estava, mas sua companheira ria tão à vontade que ela não podia deixar de 

acompanhá-la. Os termos destacados apresentam, correta e respectivamente:  

(A) explicação; oposição; consequência.  

(B) explicação; concessão; comparação.  

(C) simultaneidade; oposição; conclusão.  

(D) justificativa; conclusão; consequência.  

(E) justificativa; concessão; finalidade. 

 

03. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) Leia o trecho reescrito do texto, observando que a pontuação foi alterada e as frases 

foram numeradas. 1. “Um dos rapazes que, o havia salvo, era um rapagão simpático que lhe 

perguntou:”; 2. “Você donde é que veio, patrício, de Cabrobó ou Caixa Prego.”; 3. “De 

Congonhas do Campo respondeu: Delfino ingenuamente.”; 4. “Muita gente riu em (torno) 



dele.”; 5. “Pois, se você ainda quer rever Congonhas, trate o mar com mais desconfiança!” – 

A frase que contém a alteração da pontuação em conformidade com a norma-padrão, sem 

comprometer o sentido do texto, é a de número  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 3.  

(D) 4.  

(E) 5. 

 

04. (Questão do Professor) “Enquanto médico deste Pronto-Socorro, mantenho vivo meu 

juramento profissional.” – a expressão Enquanto expressa: 

(A) proporção 

(B) tempo 

(C) conformidade 

(D) adição 

(E) concessão  

 

05. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) No contexto da 

passagem, por meio da frase “A tecnologia não vai revolucionar a prática clínica do dia 

para a noite, mas seria ingênuo duvidar que ganhe papel crescente., o editorial do jornal Folha 

de São Paulo... 

(A) explica por que considera ingenuidade crer que a tecnologia possa revolucionar a prática 

clínica.  

(B) opõe-se a eventuais dúvidas em relação à importância gradativa da tecnologia para a 

prática clínica.  

(C) conclui que a prática clínica efetivamente não pode ser transformada paulatinamente pela 

tecnologia.  

(D) opõe-se à expectativa de que o emprego da tecnologia possa ter relevância para a prática 

clínica.  

(E) reitera a dúvida quanto à ideia de que a prática clínica possa sucumbir à tecnologia em 

curto prazo. 

 

06. (Questão do Professor) Em “O governador apostou errado, e não cogita mudar seu 

palpite.” e “O governador apostou errado, e hoje paga um juro alto pelas ideias erradas.”, a 

conjunção E, em suas duas ocorrências, expressa respectivamente: 

(A) contradição e contradição  

(B) oposição e consequência  

(C) alternância e conclusão  

(D) concessão e adição  

(E) conclusão e alternância  

 

Regência, Conjunção Integrante e Pronome Relativo 

 

01. (Vunesp, Agente Administrativo, Câmara de Boituva, 2020) “A publicação da Nature 

apresenta a possiblidade ______ a inteligência artificial venha a ser uma realidade no campo 

dos diagnósticos médicos. Mas essa realização ______ o estudo refere-se não surgirá do dia 

para a noite. Os especialistas humanos continuam por trás desse tipo de atendimento, razão 

______ ainda não se pode afirmar que os computadores ______ substituirão em pouco 

tempo.” – Em conformidade com a norma-padrão de regência da língua portuguesa, as lacunas 

do trecho escrito a partir do texto original devem ser preenchidas, respectivamente, com:  

(A) de que … à qual … pela qual … os  

(B) em que … da qual … pela qual … os  

(C) que … a qual … a qual … lhes  

(D) de que … da qual … pela qual … lhes  

(E) que … a qual … à qual … os 

 

02. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão.  



(A) Quando mensagens, com as quais trazem diálogos privados, se espalham, há uma 

explosão de curtos-circuitos sociais.  

(B) A escrita, técnica pela qual nos diferenciamos de nossos antepassados, trouxe mudanças 

sociais significativas.  

(C) A comunicação formal, cujo o papel prioritário é preservar o conhecimento, opõe-se à 

comunicação informal, mais livre.  

(D) A frase em latim, na qual foi verbalizada pelo ex-presidente, exprime um ponto de vista a 

ser repensado atualmente.  

(E) A escrita, da qual nos garantiu o registro e a memória, é uma das mais incríveis conquistas 

humanas. 

 

03. (Vunesp, Advogado, Prefeitura de São Roque, 2020) Assinale a alternativa que está 

redigida de acordo com a norma-padrão. 

(A) A imprensa séria, a qual os tempos atuais têm proposto muitos desafios, deve ter sua 

importância reiterada. 

(B) As instituições que divulgam informações, de cuja confiabilidade é vital para a esfera 

pública, têm sentido a interferência negativa dos avanços tecnológicos. 

(C) É necessário aperfeiçoar as ferramentas de detecção de falsidade, cujo o objetivo tem de 

ser exigir idoneidade das plataformas de conteúdo. 

(D) Em outubro de 2019, foi onde a Associação Nacional de Jornais organizou o seminário 

“Desinformação: Antídotos e Tendências”. 

(E) Independência, liberdade de expressão e rigor na apuração são os pilares onde se escora 

o jornalismo de primeira linha. 

 

04. (Questão do Professor) A alternativa correta acerca de concordância, regência verbal e 

emprego de pronomes: 

(A) Eles ainda lembram que reportagens malfeitas já prejudicou empresários sérios.  

(B) Eles ainda se lembram de que reportagens malfeitas já prejudicaram empresários sérios.  

(C) Eles ainda lembram de que reportagens malfeitas já prejudicaram empresários sérios.  

(D) Eles ainda se lembram de que reportagens malfeitas já prejudicou empresários sérios.  

(E) Eles ainda lembram-se que reportagens malfeitas já prejudicaram empresários sérios. 

 

Crase 

 

01. (Vunesp, Auxiliar de Secretaria, Câmara de Tabapuã, 2020) Considere os 

enunciados: “Se o preço do barril de petróleo saísse da casa dos  US$ 70 e fosse ______ 

algo perto de US$ 100, isso teria efeitos contracionistas na economia mundial.”; “Especialistas 

dizem não conseguir associar ______ decisão de Trump um plano compreensível.”; “A 

economia do planeta inteiro chegaria ______ uma situação de degradação com um trimestre 

de petróleo caro e de aperto nas condições financeiras.” – Em conformidade com a norma-

padrão, as lacunas dos enunciados devem ser preenchidas, respectivamente, com:  

(A) a … a … a  

(B) à … à … à  

(C) a … à … a  

(D) à … à … a  

(E) a … a … à 

 

02. (Vunesp, Advogado, Prefeitura de São Roque, 2020) Com base no emprego do sinal 

indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: “O 

político fez declarações... 

(A) à pessoas que atuam em seu partido. 

(B) à uma emissora de televisão europeia. 

(C) à conferir atentamente se são confiáveis. 

(D) às quais geraram alguns protestos. 

(E) às diversas entidades que o apoiam. 

 

03. (Questão do Professor) “Não raro, ______ ______ sociedade brasileira, tanto ricos 

quanto pobres, os grandes desafios de um país histórica e perversamente desigual, sem uma 



luz em qualquer parte do túnel ______ atravessamos.” – as lacunas serão correta e 

respectivamente preenchidas por: 

(A) impõem-se – a – porque  

(B) impõe-se – a – por que  

(C) impõem-se – à – porque  

(D) impõem-se – à – por que  

(E) impõe-se – à – porque  

 

04. (Questão do Professor) “Já importa se na Itália ou Brasil, talvez alguma caribenha ou 

mediterrânea, ir ______ praia ou ______ praças em qualquer canto do mundo está proibido, 

até que encontremos defesas eficazes contra o coronavírus.” – quanto à necessidade (ou não) 

do emprego do acento indicativo de crase, as lacunas serão respectivamente preenchidas por: 

(A) a – a  

(B) a – às  

(C) à – à   

(D) à – às  

(E) a – as  

 

Colocação Pronominal 

 

01. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) De acordo com a norma-padrão de emprego dos pronomes, a substituição da expressão 

destacada na frase pela expressão entre parênteses está correta em:  

(A) A escrita permitiu às pessoas ampliar a memória a níveis surpreendentes. (permitiu-

lhes) 

(B) Uma tecnologia poderosa como a escrita deixou muitas marcas para os humanos. 

(deixou-lhes)  

(C) Cada vez mais os usuários da internet vêm usando a escrita para a comunicação 

informal. (vêm lhe usando)  

(D) A divulgação de certas mensagens pode intoxicar o ambiente de trabalho. (intoxicar-

lhe) 

(E) A linguagem falada, por ser informal, não costuma deixar traços. (deixar-lhes) 

 

02. (Vunesp, Gestor de Saneamento, Engenharia, Prefeitura de São José do Rio Preto, 

2020) A colocação do pronome no trecho original do texto pode ser alterada, seguindo a 

norma-padrão, como indicado na alternativa:  

(A) ... é honesta e determinada, vai reta e sempre disciplina-se pelas margens.  

(B) A primeira onda que veio-lhe ao encontro, Delfino recebeu-a de braços abertos.  

(C) Só quando já achava-se sentado na areia, arquejante...  

(D) Um dos que havia salvo-o era um rapagão simpático...  

(E) Com os olhos fitos nela, Delfino foi acompanhando-a com a vista... 

 

03. (Vunesp, Advogado, Prefeitura de São Roque, 2020) Leia as frases elaboradas com 

base no texto. “A desinformação é uma tática contra coberturas inconvenientes, e alguns 

governos têm utilizado essa tática.”; “Há múltiplas informações circulando pelas redes 

sociais, por isso se exige bom senso das plataformas para divulgar informações.”; “A 

adulteração da realidade hoje é fato corriqueiro, visto que avanços tecnológicos 

infelizmente facilitam a adulteração da realidade.” – De acordo com o emprego e a 

colocação dos pronomes estabelecidos pela norma-padrão, os trechos destacados podem ser 

substituídos por 

(A) têm utilizado-a; divulgá-las; a facilitam. 

(B) têm utilizado-a; divulgar-lhes; facilitam-na. 

(C) têm utilizado-a; lhes divulgar; a facilitam. 

(D) a têm utilizado; divulgá-las; a facilitam. 

(E) a têm utilizado; as divulgar; facilitam-na. 

 

04. (Vunesp, CABO PM/SP, 2020) Considerando a correspondência entre as formas verbais 

e o emprego do pronome, conforme a norma-padrão, assinale a alternativa que completa, 



correta e respectivamente, as lacunas da frase. “Se soubéssemos mais detalhes a respeito de 

como foi criada a Polícia Militar, ______ melhor desde a sua criação.”:  

(A) podemos compreender-lhe  

(B) poderíamos compreendê-la  

(C) podíamos compreender-lhe  

(D) pudemos compreendê-la 

 

05. (Vunesp, Aluno Oficial, Polícia Militar de São Paulo, 2014) “Daqui ______ 30 anos, 

quando o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP completar seu primeiro 

centenário, o cenário da saúde pública terá certamente ______ seguindo o dinamismo inerente 

ao SUS (Sistema Único de Saúde). O hospital, que completa 70 anos de existência no próximo 

19 de abril, é procurado por pacientes de todo o Brasil ______ sua qualidade e excelência 

assistencial. Trata-se de uma população que conhece e, principalmente, confia no hospital. 

Muitas vezes, só nele. (Giovanni Guido Cerri, Um hospital de superlativos. Folha de S.Paulo, 

16.04.2014. Adaptado) – De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do 

texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:  

(A) há … se transformado … devido a  

(B) há … transformado-se … devido  

(C) à … se transformado … devido à  

(D) a … se transformado … em razão de  

(E) a … transformado-se … por causa de 
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