QUESTÃO 20 - DEPTO. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 2010
20. É preciso corrigir uma forma verbal flexionada na frase:
(A) O e-mail interveio de tal forma em nossa vida que ninguém imagina viver sem se valer dele a
todo momento.
(B) Se uma mensagem eletrônica contiver algum vírus, o usuário incauto será prejudicado, ao
abri-la.
(C) Caso não nos disponhamos a receber todo e qualquer e-mail, será preciso que nos munamos
de algum filtro oferecido pela Internet.
(D) Se uma mensagem provier de um desconhecido, será preciso submetê-la a um antivírus
específico.
(E) Ele se precaveio e instalou em seu computador um poderoso antivírus, para evitar que
algum e-mail o contaminasse.

Resolução:
A — Correta — O verbo “intervir” segue a mesma conjugação do verbo “vir”. O e-mail “veio”;
o e-mail “interveio”.
B — Correta — O verbo conte segue a mesma conjugação do verbo “ter”. Substituindo conter
por ter, no mesmo tempo, ficaria “Se uma mensagem eletrônica tiver algum vírus (...)”.
C — Correta — “nos disponhamos” e “nos munamos” estão conjugados no tempo subjuntivo
de forma correta.
D — Correta — “provier” está conjugado no futuro do subjuntivo e segue a mesma conjugação
do verbo vir. Substituindo provier por vier “Se uma mensagem vier de um desconhecido
(...)”.
E — Incorreta — O verbo “precaver” é irregular. A conjugação correta no pretérito perfeito é:
“Ele se precaveu e instalou (...)”.
Resposta: Alternativa E.

QUESTÃO 11 – POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 2010
11) Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua portuguesa padrão escrita.
(A) O argumento citado pelo interventor nada tem a haver com os fatos, tão pouco remedia a
situação ora posta.
(B) Depois que puzerem o dinheiro em tua conta, tu pode fazer o que quizer.
(C) A falta de testemunhas implicará novas diligências até o pleno esclarecimento do delito,
inclusive nova oitiva do acusado.
(D)Incluiu-se no documento da Organização dos Países Latino-Americanos questões diversas
sobre interesses políticos-financeiros e ações socioeconômicas.

Resolução:
A — Incorreta — Há na frase três grafias em desacordo com a norma culta:
- não se trata, nesse contexto, do verbo “haver”, mas da expressão “a ver”;
- a grafia da conjunção é “tampouco”;
- no presente do indicativo, o verbo “remediar” se conjuga, em norma culta, “remedeia”, e
não “remedia”.
B — Incorreta — As formas conjugadas do verbo “pôr” (e seus derivados) e do verbo “querer”
escrevem-se, quando for o caso, com a letra S, não com a letra Z. A frase, além disso, traz

problemas de concordância. Corrigida: “Depois que puserem o dinheiro em tua conta, tu
podes fazer o que quiseres.”
C — Correta — Observe-se que o verbo “implicar”, em norma culta, é transitivo direto, sem o
emprego da preposição “em”.
D — Incorreta — Nos adjetivos compostos por dois adjetivos, como “político-financeiros”, o
primeiro adjetivo permanece invariável.
Além disso, deve-se observar que frase está redigida na chamada voz passiva sintética. Na voz
passiva o sujeito sofre a ação verbal. A voz passiva se diz sintética quando construída por
meio do emprego da palavra “se” (denominada, nesse caso, partícula apassivadora).
De fato, o enunciado da alternativa equivale a:
- Questões diversas sobre interesses político-financeiros e ações socioeconômicas foram
incluídas no documento da Organização dos Países Latino-Americanos.
Como vemos, o núcleo do sujeito é o substantivo “questões”. Um sujeito paciente, pois não
são as questões que “incluem”, mas que “são incluídas”. Como o núcleo do sujeito está no
plural, o verbo a ele relacionado também se flexiona para o plural.
A frase original, portanto, deve ser reescrita do seguinte modo:
- Incluíram-se … questões diversas…
|___________|


concordância entre verbo e núcleo do sujeito
Para induzir ao erro e dificultar a percepção da concordância, além do emprego da palavra
“se”, a distância entre a forma verbal e seu sujeito, bem como a proximidade desta com os
substantivos “documento” e “organização”, ambos no singular.
Resposta: Alternativa C.

QUESTÃO 7 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO 2010
7. Transpondo-se para a voz passiva a construção de modo que os planetas não desenvolvessem
instabilidades, a forma verbal resultante será:
(A) sejam desenvolvidas.
(B) fossem desenvolvidas.
(C) tivessem desenvolvido.
(D) viessem a desenvolver.
(E) hajam desenvolvido.

Resolução:
Dizemos que uma oração se encontra na voz ativa quando seu sujeito pratica a ação, e que
está na voz passiva quando esse sujeito sofre a ação. Note, portanto, que o sujeito de uma
oração pode ser agente ou paciente da ação verbal.
Importante salientar esse ponto, porque alguns estudantes podem ter a noção de que o
sujeito se define como “aquele que pratica a ação”. Mas, como vemos, essa é apenas uma das
possibilidades. O traço que distingue o sujeito é a concordância. O sujeito é o termo da
oração com o qual o verbo concorda.
Há dois tipos de voz passiva, a analítica e a sintética. A voz passiva sintética se constrói com
a palavra “se”.

Embora o enunciado do exercício não explicite, ele trabalha com a voz passiva analítica,
construída por meio de locução verbal, isto é, de uma sequência de duas ou mais formas
verbais. Nas locuções passivas, o verbo principal — o último da locução — encontra-se no
particípio. Ao menos um dos verbos auxiliares é o verbo “ser”.
Sobre a transformação de um enunciado da voz ativa para a voz passiva analítica:
(a) a alteração do sujeito da oração: o objeto direto na oração na voz ativa torna-se o sujeito
da voz passiva; e o sujeito da voz ativa torna-se agente da voz passiva;
(b) como a voz passiva analítica se constrói por meio de locução verbal, a passagem da voz
ativa para esse tipo de voz passiva faz com que haja uma forma verbal a mais na oração;
(c) a transformação de voz preserva o significado da frase, de modo que não se deve alterar o
tempo e o modo verbal do original.
A oração que serve de base à questão é a seguinte:
- … de modo que os planetas não desenvolvessem instabilidades …
Na transformação da frase, o substantivo “instabilidades” torna-se sujeito paciente da voz
passiva analítica. A forma verbal “desenvolvessem” encontra-se no pretérito imperfeito do
modo subjuntivo, mesmo tempo e modo em que deve se encontrar o verbo auxiliar “ser”, na
voz passiva. Assim:
- … de modo que as instabilidades não fossem desenvolvidas pelos planetas …
Resposta: Alternativa B.

QUESTÃO 11 – AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA 2011
11. “São as mesmas águas / Que encharcam o chão”.
Assim como a palavra destacada, também se grafa com ch a palavra:
A) enchoval.
B) inchaço.
C) vechame.
D) encherto.
E) troucha.

Resolução:
A — Incorreta — Após a sílaba en usa-se o x: a palavra enxoval é grafada com x.
B — Correta — A palavra inchaço é grafada com ch, pois é derivada do verbo inchar. Da
mesma forma, a palavra encharcam grafa-se com ch, pois deriva de charco.
C — Incorreta — A palavra vexame é grafada com x.
D — Incorreta — A palavra enxerto grafa-se com x, pois o x ocorre após a sílaba en.
E — Incorreta — A palavra trouxa grafa-se com x.
Resposta: Alternativa B.

