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 Os comentários aqui confeccionados dizem respeito às questões atinentes à 

“Gramática do Texto”: 

 

 NÍVEL SUPERIOR: 
 

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os sinônimos 
das expressões destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa de opressão, 
perpetuamos sua essência.” e “para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar”.  
a) imortalizamos / machucar.  
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir.  
d) calculamos / depreender. 
 
COMENTÁRIO: Questão que requeria do candidato conhecimento lexical 
considerando a inserção dos vocábulos no contexto! “perpetuar” - Conservar-se, 
manter-se, assistir, atravessar, continuar, durar, persistir, ficar, permanecer, 
restar, estar, perdurar; “inferir” - deduzir, compreender, alcançar, concluir, 
depreender, entender, perceber, saber, induzir, ler. LETRA “C”. 
 
De acordo com a morfologia, assinale a alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos termos destacados no trecho a seguir 
“A habilidade narrativa determina quem tem voz”.  
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo.  
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo.  
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo.  
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 
COMENTÁRIO: “narrativa” nos é apresentada como adjetivo com vistas a estar 
determinando/caracterizando/especificando o núcleo substantivo com o qual 
mantém relação/acompanhamento, “habilidade”; “quem” configura pronome 
relativo invariável empregado com representação indicativa de núcleo alusivo à 
“pessoa”, equivalendo, no que concerne aos pronomes pessoais do caso reto, à 
terceira pessoa do singular (“ele/ela”), daí o porquê da concordância do verbo 
“ter” que o sucede em tal flexão; por fim, “voz” figura como substantivo e, 
sintaticamente, complemento/objeto direto da forma verbal “tem”. LETRA “B”. 
 
Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa avalie as afirmativas abaixo 
atribuindo-lhes valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). ( ) No trecho “Quando o 
sol parte e ficamos entretidos ao redor da fogueira”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Temporal. ( ) No trecho “Se o uso da 
linguagem amplifica a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adverbial Concessiva. ( ) No trecho “A habilidade narrativa 
determina quem tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. ( ) No trecho “Não existe narrador isento”, o 
verbo é impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. ( ) No trecho “Mesmo 



que não tenha mensagem específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Condicional. Assinale a alternativa correta.  
a) V, F, F, F, F.  
b) F, V, V, V, F. 
c) V, V, F, F, V. 
d) V, F, V, V, F. 
 
COMENTÁRIO: Na primeira, pelo fato de ser introduzida a oração pela 
conjunção subordinada adverbial temporal “Quando”, correta a classificação 
apresentada; Na segunda, pelo fato de ser introduzida pela conjunção adverbial 
condicional “Se”, equivalendo a “Caso”, trata-se de Oração Subordinada 
Adverbial Condicional; Na terceira, em que pese na questão anterior, 
considerado de forma isolada, o “quem” tenha sido concebido como pronome 
relativo, considerando agora todo o sintagma por ele introduzido (o qual permite 
ser todo substituído por “isso/sito”, técnica “agramatical” para identificação de um 
elemento coesivo como conjunção integrante) tem-se caso de Oração 
Subordinada Substantiva Objetiva Direta, funcionando como 
complemento/objeto do verbo “determina”; Na quarta, o verbo “existe” é pessoal 
e intransitivo, portanto, o termo que o sucede, no caso “narrador”, é seu sujeito; 
por fim, na quinta, pelo fato de ser introduzida pela locução conjuntiva adverbial 
concessiva “Mesmo que”, trata-se de Oração Subordinada Adverbial 
Concessiva. LETRA “A”. 
 
Em relação às regras de acentuação gráfica da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas têm começo”, para concordar com 
o sujeito que está na terceira pessoa do plural.  
b) No trecho “alguém que escolhe que causo contar”, a palavra acentuada em 
destaque recebe acento, pois é uma palavra oxítona terminada em “em”.  
c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já viviam”, pois é um monossílabo 
tônico terminado em “a”.  
d) No trecho “Religiões e impérios sempre espalharam”, a palavra “impérios” é 
acentuada pois é uma paroxítona terminada em “os”. 
 
COMENTÁRIO: LETRA “D” apresenta caso de paroxítona terminada em ditongo. 
 
De acordo com as regras de Concordância Verbal e Nominal, assinale a 
alternativa que reescreve corretamente o trecho extraído do texto. “Não existe 
narrador isento. Por mais cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm com a cultura 
do grupo.”  
a) Não há narradores isentos. Por mais cuidadosos que SEJAM, cada um 
carrega seu conjunto de valores e são perpassados pelos julgamentos e 
assunções que vêm com as culturas do grupo.  
b) Não EXISTEM narradores isentos. Por mais cuidadosos que SEJAM, cada um 
carrega seu conjunto de valores e são perpassados pelos julgamentos e 
assunções que vêm com as culturas do grupo.  



c) Não existem narradores isentos. Por mais cuidadosos que sejam, cada um 
carrega seu conjunto de valores e são perpassados pelo julgamento que vem 
com as culturas do grupo.  
d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso que seja, cada um carrega 
seu conjunto de valores e SÃO PERPASSADOS pelo julgamento que VEM com 
a cultura do grupo. 
 
COMENTÁRIO: Correções realizadas em “caixa alta” nas próprias assertivas!!! 
LETRA “C”. 
 
Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do acento grave, indicador de 
crase.  
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas.  
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso.  
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 
COMENTÁRIO: a-) deveria ser “a chuvas” por não haver concordância de 
número; b-) a presença da preposição “após” inviabiliza a contração prepositiva 
que ensejaria a ocorrência da crase; c-) a presença do pronome demonstrativo 
“essa”, introduzido pela letra “e”, inviabiliza a contração prepositiva que ensejaria 
a ocorrência de crase; LETRA “D” (Via de regra, quanto aos pronomes de 
tratamento, não há crase antes deles, à exceção de senhora, senhorita e dona 
(há divergência por parte dos gramáticos com relação a este último caso 
pronominal.) 
 
Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) A família toda assistiu às partidas na TV.  
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino irresponsável ontem.  
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade.  
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 
COMENTÁRIO: a-) “assistir” com sentido de presenciar é V.T.I, exigindo a 
preposição “a” que, no caso, se contrai ao “as”, artigo definido feminino plural 
que acompanha “partidas”; b-) ”julgar” é V.T.D. não exigindo, destarte, 
preposição em seu complemento/objeto; c-) “aspirar” no sentido de “sorver” é 
V.T.D não exigindo, assim, preposição, conforme posta na questão, para 
promoção da crase. GABARITO À QUESTÃO; d-) “dar” é bitransitivo exigindo 
um complemento/objeto com e sem regência prepositiva conforme se demonstra 
na alternativa. 
 
Em relação às regras de colocação pronominal, segundo a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.  
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas.  
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas.  
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as expressões que usamos.  
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio durante a aula aprenderam 
 



COMENTÁRIO: a-) em locuções verbais cujo verbo principal se encontre na 
forma nominal do particípio não se coloca o pronome oblíquo após a referida 
forma; b-) Obedecendo ao preceito imposto pela “ênclise”: Não se deve iniciar 
ideia mediante emprego de pronome oblíquo átono; c-) GABARITO À 
QUESTÃO, pois segue o critério de próclise por apresentar partícula atrativa 
representada pelo advérbio temporal, “hoje”; d-) trata-se de partícula atrativa 
representada pelo “que”, no caso funcionado como pronome relativo que retoma 
o núcleo substantivo, “alunos”, obrigando a ocorrência de próclise. 
 

 
 
De acordo com o quadrinho acima, assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas do texto a seguir. De acordo com a sintaxe, a 
palavra “me”, no primeiro quadrinho, é classificada como _____; enquanto no 
segundo quadrinho, a palavra “pai” é classificada como _____ e a palavra 
“sozinho” é classificada como _____.  
a) objeto direto / vocativo / predicativo do sujeito  
b) objeto indireto / sujeito / adjunto adnominal  
c) objeto direto / sujeito / adjunto adnominal  
d) objeto indireto / vocativo / predicativo do sujeito 
 
COMENTÁRIO: Considerando o verbo com o qual se relaciona o pronome 
oblíquo átono “me”, “deixar”, e a regência daquele, V.T.D, resta evidente que se 
trata de complemento/objeto direto (representando, semanticamente, o pronome 
pessoal do caso reto “eu”). Já no caso do termo “Pai”, demarcado por pontuação, 
vírgula, e com a indicação semântica de “chamado, chamamento, invocação”, 
temos a figura sintática do Vocativo. Por fim, como o adjetivo, “sozinho”, 
encontra-se “vinculado” ao respectivo sujeito a quem se reporta, “O senhor” por 
meio do verbo de ligação, “está”, é classificado sintaticamente como predicativo 
do sujeito. LETRA “A”. 
 



 
 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto a seguir. “O _____ textual do texto acima 
é o cartaz. Composto por elementos verbais e não-verbais, ele é muito utilizado 
pela publicidade. Típicas das peças publicitárias, as sequências _____ estão 
presentes no texto, como, por exemplo, no trecho “_____”.  
a) tipo / expositivas / atração  
b) meio / argumentativas / esta  
c) gênero / injuntivas / perca  
d) modo / narrativas / carnaval 
 
COMENTÁRIO: Cartaz é gênero textual típico dos “veículos publicitários” os 
quais, no mais das vezes, são textos cujo objetivo maior é sugerir a compra de 
um produto ou aquisição de um serviço, valendo-se para tal de uma linguagem 
imperativa, como a apresentada mediante os verbos utilizados no anúncio, 
materializando, dessarte, sequência predominantemente injuntiva. LETRA “C”. 
 
Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho do texto, de acordo 
com as regras de pontuação.  



a) Carnaval é tempo de alegria e diversão, e para continuar pulando nessa festa 
não pule, os cuidados.  
b) Para continuar pulando o Carnaval, que, é tempo de alegria e diversão, nessa 
festa não pule os cuidados.  
c) Não pule os cuidados nessa festa, que é o Carnaval, tempo de, alegria e 
diversão.  
d) Não pule os cuidados no Carnaval, que é tempo de alegria e diversão, para 
continuar pulando nessa festa. 
 
COMENTÁRIO: a-) a oração reduzida intercalada, “para continuar (...) festa”, 
deveria estar entre sinais de pontuação, como também não deveria haver vírgula 
separando o verbo, “pule”, de seu respectivo complemento/objeto, “os cuidados”; 
b-) A primeira vírgula foi empregada devidamente para demarcar a inversão da 
oração subordinada adverbial final reduzida do infinitivo à principal, mas a 
segunda pontuação, vinda após o “que”, promove uma espécie de 
“quebra”/interrupção indevida na sequência entre os termos, prejudicando, por 
conseguinte, a continuidade da oração seguinte; c-) As duas primeiras vírgulas 
foram bem empregadas, demarcando a oração subordinada adjetiva explicativa 
intercalada à principal, contudo a terceira promove, assim como dito no 
comentário à letra anterior, um “quebra” no sintagma, separando o núcleo 
nominal, “tempo”, dos seus respectivos adjuntos adnominais representados 
pelas locuções adjetivas que se enumeram após tal substantivo; d-) GABARITO 
À QUESTÃO. 
 


