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Caros alunos 

A banca FEPESEcostuma privilegiar questões de gramática e normalmente repete modelos 

abordando:crase, pontuação, ortografia (acentuação gráfica), semântica (homônimos e parônimos) e 

sintaxe.Observe os comentários da prova da Cidasc de 2017 do cargo Auxiliar Operacional. 

Prof. Thalis Telemberg 

Nº - QUESTÃO COMENTÁRIO 

11.Leia o excerto abaixo: 

Ele faz parte da crônica “A outra noite” de 
Rubem Braga.  

A outra noite.  

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, 
uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como 
aqui. Quando vinha para casa de táxi, 
encontrei um amigo e o trouxe até 
Copacabana; e contei a ele que lá em cima, 
além das nuvens, estava um luar lindo, de lua 
cheia; e que as nuvens feias que cobriam a 
cidade eram, vistas de cima, enluaradas, 
colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

11. Assinale a alternativa correta.  

a. ( X ) As palavras: “chapéus, ideia, glúten, 
tábua, papéis e leem” não apresentam erro 
quanto à acentuação gráfica.  

b. ( ) A crase na expressão “Fui à São Paulo” é 
optativa, assim o autor optou por não usar.  

c. ( ) As palavras “lá” e “além” possuem a 
mesma justificativa para receberem acento 
gráfico.  

d. ( ) As nuvens estavam pouco espessas e 
permitiam ao narrador visualizar o céu acima 
delas.  

e. ( ) As palavras “Copacabana, paisagem e 
enluaradas” são proparoxítonas. 

a. Certa - A questão exigia que o candidato conhecesse as 
novas regras de acentuação gráfica presentes no novo 
acordo. Assim, as palavras chapéus e papéis (ditongos 
abertos “éu” e “éi”) continuam sendo acentuadas, visto que 
são oxítonas (o novo acordo retirou o acento das palavras 
paroxítonas formadas com os ditongos abertos: heroico, 
ideia). Também, pelo novo acordo, não são mais acentuadas 
as palavras formadas com os hiatos “ee” e “oo” (eles leem, 
eles veem, o voo, eu enjoo).Eis os comentários sobre as 
demais palavras: glúten é acentuada (paroxítona terminada 
em “n”, como pólen, hífen). Atenção: se essas palavras 
estivessem no plural não receberiam acento (glutens, 
polens, hifens). Tábua é paroxítona terminada em ditongo 
(como em área, comércio). 

b. Errada - Há nomes de localidades que não admitem 
artigos (ou são masculinos). Nesses casos, não poderá haver 
sinal indicativo de crase diante deles. São Paulo não admite 
artigo, logo está incorreta a colocação do sinal indicativo de 
crase. Pense assim: eu volto de São Paulo ou da São Paulo? 
Claro que eu volto de SP (crase para quê?). Agora, se eu 
voltasse da Bahia, crase teria: fui à Bahia (voltei da Bahia). 
Portanto, a crase exemplificada na questão é proibida (não é 
facultativa). 

c. Errada - As regras são diferentes: lá é acentuada por ser 
um monossílabo tônico (MT) terminado em a (como em chá, 
má). Os monossílabos podem ser terminados também em 
eeo (fé, pé, vó, vô). Os MT formados em u e inão são 
acentuados (li, vi, ti, nu, tu). Além é acentuada por ser uma 
palavra oxítona terminada em “em” (como em convém, 
ninguém, também). Aqui está o erro em confundir as regras 
dos monossílabos tônicos (MT) com as das oxítonas, muito 
comum em questões de concurso. 

d. Errada - Uma informação equivocada, visto que podemos 
inferir que as nuvens estavam em condições de chuva e 
vento sul, portanto espessas (densas). O narrador pôde ver a 
noite enluarada porque estava acima das nuvens, 
provavelmente dentro de um avião, que o conduzia de SP ao 
Rio. 

e. Errada - As três palavras destacadas são paroxítonas, e 
não proparoxítonas, como sugerido pela banca. As palavras 
paroxítonas têm acento tônico (e não necessariamente 
gráfico) na penúltima sílaba. Assim, as palavrasCopacaBAna, 
paiSAgem e enluaRAdas são paroxítonas, não havendo regra 
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para que sejam acentuadas graficamente. 

 

 

12. Sobre o período sublinhado no texto, avalie o 
acerto das afirmativas abaixo.  

Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo 
e o trouxe até Copacabana (...) 

1. É período composto por três orações.  

2. A primeira oração traz o sentido de tempo e é 
subordinada.  

3. O sujeito da primeira oração está subentendido e 
se repete na última.  

4. A expressão “para casa” é um complemento 
nominal que indica lugar.  

5. A expressão “e o trouxe” equivale a “e trouxe ele” e 
ambas estão corretas quanto à norma culta, já que o 
pronome está enclítico. 

Questão de análise sintática: 

1.Certa - Observe as três orações na ordem em que se 
encontram: 

(1) quando vinha para casa de táxi (oração subordinada 
adverbial temporal) 

(2) encontrei um amigo (oração absoluta) 
(3) e o trouxe até Copacabana (oração coordenada 
aditiva) 

2.Certa – Oração subordinada adverbial temporal = 
sentido de tempo. 
3. Certa - Sujeito oculto, elíptico ou desinencial (eu): 
quando (eu) vinha para casa... e (eu) o trouxer até 
Copacabana. 
4. Errada – Não é complemento nominal, pois a 
expressão está ligada ao verbo “vir”. O complemento 
nominal (CN) completa o sentido de um substantivo, 
de um adjetivo ou de um advérbio, como no exemplo 
“Ele tem medo de avião”. Ter é VTD e medo é o OD, só 
que o substantivo (nome) medo não tem sentido 
completo e precisa de um complemento: de avião 
(que é o CN). 
5. Errada – A norma culta exige o pronome oblíquo 
átono como complemento verbal. Assim, a forma 
correta seria apenas “e (eu) o trouxe. Observe que na 
linguagem coloquial dizemos “eu trouxe ele”, 
condenada, portanto, pela norma culta. 

 

13. Complete as frases abaixo com “o”, “os”, “lhe” ou 
“lhes”, conforme a regência do verbo.  

1.Ele _______perdoa as ofensas, fique sossegado. 

2.Eram muitos os débitos; já ______ paguei todos.  

3.Não _____convido para entrar porque estou 
atrasado.  

4.Informei- _____  a hora exata da prova.  

5.O médico cumprimentou- _____ assim que chegou. 

Aqui, temos uma questão de utilização da forma 
correta dos pronomes oblíquos átonos. É bom lembrar 
que os pronomes “o, a, os, as” têm função sintática de 
Objetos Diretos (OD); já os “lhe, lhes” são em regra 
Objetos Indiretos (OI). 

Cuidado, pois LHE(S) pode ter outras funções 
sintáticas como Complemento Nominal, Adjuntos 
Adnominais, Adjuntos Adverbiais). 

1. LHE  o verbo perdoar é VTDI (Alguém perdoa algo 
(OD) a alguém (OI). 

2. OS  (eu) já os paguei. (OD) 

3. O  (eu) não o convido para entrar (...) (OD) 

4. LHES VTDI  (eu) informei-lhes (OI=a eles (as)) 

5. OS  VTD  O médico cumprimentou-o (OD=ele) 

Dica: Sempre identifique a transitividade do verbo e 
fique atento à sua regência verbal. 
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14.Assinale a alternativa correta.  

a. ( X ) Em “A manga da camisa sujou ao chupar uma 
manga.“, temos um exemplo de polissemia.  

b. ( ) Em “Ele é um mal funcionário, pois usa mau a 
liberdade que lhe é concedida.“, há o uso correto de 
homônimos.  

c. ( ) Em “Ele, com acento grave no tom da voz, 
utilizou o assento da esquerda.“, os homônimos estão 
usados de maneira inadequada.  

d. ( ) As palavras sublinhadas em “São ideais afins, 
assim fico a fim de atingir logo a meta.“ são 
parônimos perfeitos.  

e. ( ) Os parônimos da frase “Vou cassar animais para 
não caçar culpados.“ estão sendo usados 
corretamente. 

Questão envolvendo conhecimentos de semântica. 

a. Certa – Polissemia significa uma palavra ter vários 
significados, como a palavra “manga” usada na 
questão. Só o contexto de uso é que saberemos o seu 
significado apropriado. Outra palavra polissêmica é 
“cabo”, que pode ser um instrumento (cabo da 
vassoura), um fio (cabo da internet), uma patente 
militar (o cabo Garcia), um nome geográfico (Cabode 
Santo Agostinho). 

b. Errada –mal (advérbio, contrário de “bem”); já mau 
(adjetivo, contrário de “bom”). As palavras estão 
invertidas. O certo seria: “Ele é um mau funcionário, 
pois usa mal a liberdade...”. 

c. Errada – O uso está adequado: acento (=sinal 
gráfico)<> assento (=local onde sentamos). 

d. Errada –Não são parônimos perfeitos: afins <> a fim 
de. 

e. Errada – As palavras estão invertidas: cassar 
(=suspender um mandato, por exemplo) e caçar 
(=perseguir animais, por exemplo). 

 

 

15.Assinale a alternativa que apresenta correta 
pontuação.  

a. ( ) Hoje, exatamente, às 21h a lua se aproximará, da 
Terra como nunca antes visto.  

b. ( ) Os funcionários da CIDASC, cumprem com zelo 
as normas estabelecidas, pela chefia.  

c. ( ) Falei com Paulo meu vizinho de outrora, e 
recordei, dos bons momentos vividos.  

d. ( ) Aqueles, que não concordarem com o 
regulamento, deste certame, deverão entrar com 
recurso em tempo hábil.  

e. ( X ) Depois que, há algumas décadas, o homem 
refez seus valores, houve uma grande transformação 
na sociedade. 

a. Errada –vírgula inadequada após a forma verbal 
“aproximará” (VTI pronominal). Não separamos os 
verbos de seus complementos (OD ou OI). 
Poderíamos, contudo, acrescentar uma vírgula após a 
locução adverbial “às 21h” para manter o ritmo da 
frase e seu paralelismo. 

b. Errada – vírgula inadequada após a palavra CIDASC. 
Não separamos o sujeito do predicado, quando juntos. 
Há, também, outro erro. Não há vírgula após a palavra 
“estabelecidas”.  

c. Errada – Faltou vírgula para isolar o aposto “meu 
vizinho de outrora”. Ainda, há outro erro. Não há 
vírgula após a forma verbal “recordei”. Não 
separamos o verbo de seu complemento (OD ou OI). 
Nesse caso, o verbo “recordar” é VTI, pois alguém se 
recorda de alguma coisa (OI). 

d. Errada – Retirar o par de vírgulas da expressão 
“deste certame”. Não separamos os adjuntos 
adnominais. 

e. Certa -  As vírgulas foram empregadas para destacar 
as orações adverbiais temporais de sua principal. A 
ordem direta do período seria assim: 

Houve uma grande transformação na sociedade 
depois que o homem refez seus valores há algumas 
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décadas. 

 


