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PARTE 1 

 

 01. (TJ SP-2014) Os dados do Sistema de 

Seleção Unificada comprovam que a diferença 

de percentual entre os candidatos à medicina 

egressos tanto de escolas particulares quanto 

de escola públicas foi quase..., pois eles 

tiveram desempenho... . 

 Em conformidade com a norma-padrão da 

língua portuguesa, as lacunas devem ser 

preenchidas, respectivamente, com: 

(A) nula … bastantes semelhantes 

(B) nulo … bastante semelhante  

(C) nula … bastante semelhante 

(D) nula … bastante semelhantes 

(E) nulo … bastante semelhantes 

 

 

02. (TJ SP-2014) Pato manco. O termo da 

política norte-americana é usado para classificar 

executivos eleitos cuja aprovação popular e 

minoria no Legislativo os incapacitados de 

alterar significativamente a vida dos 

governados. Se tudo correr como as pesquisas 

de intenção de voto, as eleições de novembro 

nos EUA, com renovação completa da Casa dos 

Representantes e um terço do Senado, o 

presidente Barack Obama refém de um 

Congresso dominado pela oposição. 

 (www.cartacapital.com.br, 06.10.2014. 

Adaptado) 

 Em conformidade com a norma-padrão da 

língua portuguesa, as lacunas do texto devem 

ser preenchidas, respectivamente, com:  

(A) deixam … indica … deixarão 

(B) deixa … indica … deixará 

(C) deixam … indicam … deixará 

(D) deixam … indicam … deixarão 

(E) deixa … indicam … deixarão 

 

 
 

03. (VUNESP- Agente Penitenciário- 

ES/2013)  As lacunas da tirinha devem ser 

preenchidas, correta e respectivamente, com: 

(A) Fazem ... fazem ... conseguirei ... eram  

(B) Faz ... fazem ... conseguisse ... eram 

(C) Havia ... faz ... conseguia ... era 

(D) Há ... faz ... consigo ... eram 

 (E) Fazem ... fazem ... conseguiria ... era 

 

 

Trecho para a questão. 

 

O tango, que pode ser tanto a música quanto a 

dança,__________ o drama, a paixão, a 

sexualidade, a agressividade; é sempre e 

totalmente triste. Como dança, é “duro”, 

masculino, sem meneios femininos; a mulher é 

sempre submissa. Nas letras, é quase sempre o 

homem quem sofre por amor, ___________ a 

culpa é sempre da mulher. 

 (Verbete “Tango”, Wikipédia. Disponível em . 

Adaptado) 

 

 04. (VUNESP – Agente Peniteniário – 

ES/2013)  Respeitando a concordância verbal 

e a coesão do texto, as lacunas devem ser 

preenchidas, correta e respectivamente, com: 

 (A) mesclam ... isto é 

 (B) mesclam ... contanto que 

 (C) mescla ... se 

 (D) mesclam ... mas também 

 (E) mescla ... porém 

 

 

05. (VUNESP – Agente Penitenciário – 

SP/2013) Mantendo-se inalterados os tempos 

verbais e o sentido do trecho, ao serem 
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substituídos os termos a gente nas expressões 

em destaque, tem-se, correta e 

respectivamente, e de acordo com a norma-

padrão da língua portuguesa:  

(A) Nós nos acostumamos ... nós nos sentamos 

... nós molhamos 

(B) Nós se acostumamos ... nós se sentamos ... 

nós se molhamos 

(C) Nós nos acostumávamos ... nós nos 

sentávamos ... nós molhávamos  

(D) Eu se acostumo ... eu me sento ... eu se 

molho 

(E) Nós nos acostumávamos ... nós nos 

sentamos ... nós nos molhamos 

 

 

 

06. (VUNESP – Agente Peniteniário – 

SP/2013) Assinale a alternativa que preenche, 

correta e respectivamente, as lacunas do texto 

apresentado. 

 Metade dos presos das penitenciárias 

federais faz visitas___________ . “Se a gente 

não___________ o melhor (por eles), com 

certeza o prejuízo final será de toda a 

sociedade”, diz a pedagoga Jocemara 

Rodrigues. De acordo com o Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen),_____________ 

dificuldades operacionais em algumas unidades 

da Defensoria Pública da União (DPU), mas a 

contratação de uma banda maior de 

transmissão de dados já____________ . 

 (O Estado de S.Paulo, 31 de março de 

2013. Adaptado) 

(A) virtual ... fizer... houveram ... foram 

providenciados 

(B) virtual ... fazer ... houveram ... foi 

providenciados 

(C) virtual ... fizer ... houveram ... foi 

providenciado 

(D) virtuais ... fazer ... houve ... foram 

providenciados 

(E) virtuais ... fizer ... houve ... foram 

providenciada 

 

 

07. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ SP/2013) Assinale a 

alternativa contendo frase com redação de 

acordo com a norma-padrão de concordância. 

 (A) Pensava na necessidade de ser substituído 

de imediato os métodos existentes. 

 (B) Substitui-se os métodos de recuperação de 

informações que se ligava especialmente à 

pesquisa acadêmica. 

 (C) No hipertexto, a textualidade funciona por 

sequências fixas que se estabeleceram 

previamente. 

 (D) O inventor pensava em textos que já 

deveria estar disponíveis em rede. 

 (E) Era procurado por ele máquinas com as 

quais pudesse capturar o brilhantismo 

anárquico da imaginação humana. 

 

Texto: 

SÃO PAULO – Se você leu Cândido, de 

Voltaire, e achou o dr. Pangloss um sujeito 

muito otimista, é porque não abriu Abundance, 

de Peter Diamandis e Steven Kotler. 

  Os autores, um milionário com formação 

em engenharia espacial, genética e medicina e 

um jornalista científico, dizem com todas as 

letras que a humanidade está para entrar numa 

era de superabundância, na qual tecnologias 

tornarão itens essenciais tão baratos que todos 

os habitantes da Terra terão acesso a bens e 

serviços até há pouco ao alcance apenas dos 

muito ricos. E tudo isso no horizonte de uma 

geração. 

 Os autores têm até explicação para o 

fato de não acreditarmos muito nessas 

promessas. Como fomos programados para ver 

o mundo como um lugar ameaçador, nutrimos 

um inescapável pessimismo global, que não nos 

deixa perceber as revoluções silenciosas de que 

participamos. 

Talvez sim, talvez não. Abundance é 

definitivamente um livro ousado, e mesmo que 

lhe apliquemos um deságio cético de, vá lá, 

80%, ainda________ coisas surpreendentes.  

(Hélio Schwartsman, Abundância e 

otimismo. Folha de S.Paulo, 16.09.2012. 

Adaptado) 

 

08. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Juiciário – TJ- SP/ 2012) De acordo com a 

norma-padrão da língua portuguesa, a lacuna 

da última frase do texto pode ser preenchida 

indiferencialmente com 

  (A) sobra ou tem 

  (B) existe ou há 

  (C) sobram ou há 

  (D) existe ou têm 

  (E) sobram ou se vê  

 

 

Texto: 

__________dúvidas sobre o crescimento 

verde. Primeiro, não está claro até onde pode 

realmente chegar uma política baseada em 

melhorar a eficiência sem preços adequados 

para o carbono, a água e (na maioria dos países 

pobres) a terra. É verdade que mesmo que a 

ameaça dos preços do carbono e da água em 

si__________ diferença, as companhias não 

podem suportar ter de pagar, de repente, 

digamos, 40 dólares por tonelada de carbono, 

sem qualquer preparação. Portanto, elas 

começam a usar preços-sombra. Ainda assim, 

ninguém encontrou até agora uma maneira de 

quantificar adequadamente os insumos básicos. 

E sem eles a maioria das políticas de 

crescimento verde sempre_________ a 

segunda opção. (CartaCapital, 27.06.2012. 

Adaptado)  
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09. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Juiciário – TJ- SP/ 2012)  De acordo com a 

norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas 

do texto devem ser preenchidas, correta e 

respectivamente, com:  

(A) Restam/ … faça … será  

(B) Resta …/ faz … será 

(C) Resta … /fazem … será 

(D) Restam/ … façam … serão 

(E) Restam / … faz … serão 

 

10. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Juiciário – TJ- SP/ 2012)  Assinale a 

alternativa em que o trecho – Ainda assim, 

ninguém encontrou até agora uma maneira de 

quantificar adequadamente os insumos básicos. 

– está corretamente reescrito, de acordo com a 

norma-padrão da língua portuguesa. 

 (A) Ainda assim, temos certeza que ninguém 

encontrou até agora uma maneira adequada de 

se quantificar os insumos básicos. 

 (B) Ainda assim, temos certeza de que 

ninguém encontrou até agora uma maneira 

adequada de os insumos básicos ser 

quantificados. 

 (C) Ainda assim, temos certeza que ninguém 

encontrou até agora uma maneira adequada 

para que os insumos básicos sejam 

quantificado. 

 (D) Ainda assim, temos certeza de que 

ninguém encontrou até agora uma maneira 

adequada para que os insumos básicos seja 

quantificado. 

 (E) Ainda assim, temos certeza de que 

ninguém encontrou até agora uma maneira 

adequada de se quantificarem os insumos 

básicos. 

 

11. (Vunesp – Agente de Segurança 

Penitenciária – SP/ 2012) Leia as frases a 

seguir. 

 I. A punição aos motoristas que dirige 

embriagados inibem as pessoas de dirigir 

depois de beber. 

 II. Nos últimos meses, muitos acidentes têm 

chocado a opinião pública. 

 III. Os maiores problemas da eficácia da Lei 

Seca são a fiscalização e a educação das 

pessoas.       

Quanto à concordância verbal, está(ão) 

correta(s), de acordo com a norma-padrão, 

apenas 

(A) I. 

(B) II.  

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III 

 

 

 

 

 

12. (Vunesp – Agente de Escolta e 

Vigilância Penitenciária – SP/ 2012) 

Assinale a alternativa correta em relação à 

norma culta da língua. 

(A) Ocorreu quinze faltas no último jogo. 

(B) Fomos nós que compramos os ingressos. 

(C) Foi rebaixado mais de cinco times no último 

campeonato. 

(D) Faltou uns cinco jogadores no último 

amistoso. 

(E) Aconteceu dois incidentes com a torcida. 

 

13. (VUNESP – Agente de Escolta e 

Vigilância Penitenciária – SP/ 2012) 

Assinale a alternativa que apresenta 

concordância nominalde acordo com a norma 

culta. 

(A) Ela está meia nervosa com o resultado da 

prova. 

(B) Os torcedores estão bastantes tensos neste 

ano. 

(C) Ele comprou duzentas gramas de mozarela. 

(D) Alguns alunos esperavam menas questões 

no exame final. 

(E) É proibido entrada de animais no clube de 

campo. 

 

 

14. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2011) Leia o que segue. 

 I. Há bastante motivos para se preocupar com 

o vazamento de informações. 

 II. O assessor de Karzai trouxe anexo as 

encomendas solicitadas. 

 III. A embaixadora americana apresentou um 

relatório aos diplomatas e ela mesmo criticou o 

príncipe Edward. 

 IV. Winston Churchill e outros líderes que 

marcaram seus nomes na história venceram 

bastantes batalhas. 

 De acordo com a norma padrão da língua, está 

correto apenas o contido em 

 (A) I. 

 (B) II. 

 (C) III. 

 (D) IV. 

 (E) II e IV 

 

 

15. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJM – SP/2011) Leia a tira. 

 
As lacunas das frases devem ser preenchidas, 

correta e respectivamente, com  

(A) vazia ... há ... condição 

(B) vazia ... existe ... medo  
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(C) vazias ... há ... limitação 

(D) vazias ... existem ... sinônimo 

(E) vazias ... existe ... ícone 

 

16.  (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2011) Assinale a 

alternativa correta quanto à concordância 

verbal.  

(A) Começaram as investigações pelas ações do 

jovem soldado. 

(B) Um jovem soldado e a WikiLeaks divulgou 

informa- ções secretas. 

(C) Mais de um relatório diplomático vazaram 

na internet. 

(D) Repartições, investimentos, pessoas, nada 

impediram o jovem soldado. 

(E) Os telegramas relacionados com o Brasil foi, 

para o ministro Jobim, muito negativos. 

 

 

17. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2011) Assinale a 

alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas do trecho.  

I. ___________103 toneladas de lixo reciclável 

diariamente. 

II. ___________ 16 centrais de triagem em 

São Paulo...  

(A) Coleta-se … Têm-se 

 (B) Coleta-se … Hoje tem 

 (C) Coletam-se … Existe 

 (D) Coleta-se … São 

 (E) Coletam-se … Hoje existem 

 

18. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2011) Assinale a 

alternativa em que a concordância verbal está 

correta. 

 (A) Haviam cooperativas de catadores na 

cidade de São Paulo. 

 (B) O lixo de casas e condomínios vão para 

aterros. 

 (C) O tratamento e a destinação corretos do 

lixo evitaria que 35% deles fosse despejado em 

aterros. 

 (D) Fazem dois anos que a prefeitura adia a 

questão do lixo. 

 (E) Somos nós quem paga a conta pelo 

descaso com a coleta de lixo. 

 

 

19. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2010) O trecho “ ... era 

produto de um trabalho mental, consciente, 

forjado em tentativa e erro, repetidas vezes. O 

craque não é o que pensa mais rápido e, assim, 

aplica o que faz com a bola dentro da narrativa 

da partida.” está correto quanto ao plural das 

formas em: 

 (A) ... eram produtos de trabalho mentais, 

conscientes, forjados em tentativa e erro, 

repetidas vezes. Os craques não são os que 

pensa mais rápido e, assim, aplicam o que 

fazem com a bola dentro da narrativa da 

partida. 

 (B) ... eram produtos de trabalhos mentais, 

conscientes, forjado em tentativa e erro, 

repetidas vezes. O craque não são os que 

pensam mais rápido e, assim, aplica o que 

fazem com a bola dentro da narrativa da 

partida. 

 (C) ... eram produtos de trabalhos mentais, 

conscientes, forjados em tentativa e erro, 

repetidas vezes. Os craques não são os que 

pensam mais rápido e, assim, aplicam o que 

fazem com a bola dentro da narrativa da 

partida. 

 (D) ... eram produtos de trabalhos mentais, 

conscientes, forjados em tentativa e erro, 

repetidas vezes. Os craques não é o que 

pensam mais rápidos e, assim, aplicam o que 

faz com a bola dentro da narrativa da partida.  

(E) ... eram produtos de trabalho mentais, 

consciente, forjado em tentativa e erro, 

repetidas vezes. O craque não são o que 

pensam mais rápidos e, assim, aplicam o que 

faz com a bola dentro da narrativa da partida. 

 O craque não são o que pensam mais 

rápidos e, assim, aplicam o que faz com a bola 

dentro da narrativa da partida.  

 

 

20. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2010) Assinale a 

alternativa correta, quanto à concordância 

verbal, na alteração da frase: O craque não é o 

que faz isso ou aquilo. 

(A) Não se tratam de craques que fazem isso 

ou aquilo. 

(B) Isso ou aquilo não são coisas que deve ser 

feitas pelo craque. 

(C) Isso ou aquilo não são o que deve fazer 

craques. 

(D) O craque talvez não seja o que faz isso ou 

aquilo. 

(E) Não podem existir craque que façam isso ou 

aquilo. 

 

 

21. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2010) De acordo com a 

norma culta, a frase correta para legenda da 

foto é: 
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(A) Os observadores culturais, qualquer que 

sejam eles, devem ser sensíveis às aptidãos 

lúdicas do povo.  

(B) Vocês, leitores não impeçam o autor do 

texto de dedicar-se as inclinações esportivas.  

(C) Apto à discorrer sobre futebol, o autor 

revelou-se um esímio especialista no assunto. 

(D) O autor reage às inflexíveis provocações 

advinda de pessoas que lhe são próxima, por 

conta de seu interesse por futebol.  

(E) Simulacro de nossas mais íntimas 

potencialidades lú- dicas, até de nossas 

idiossincrasias, o futebol imuniza a todos contra 

a barbárie. 

 

 

 Trecho para a próxima questão. 

Livres, anônimos e abandonados 

 Fazendo um retrospecto na história, 

encontramos que a primeira instituição com 

caráter de atendimento à infância tenha nascido 

na Itália e se expandido por toda Europa e 

posteriormente no Brasil. Chamava-se “Roda 

dos Expostos” e recebia essa denominação 

porque em sua entrada havia um dispositivo 

que se encaixava em um eixo giratório. Sua 

função era dar anonimato ao abandono de 

crianças. Para “expor” uma criança bastava 

colocá-la dentro da caixa, girá-la a 180º e 

apertar a campainha. Do outro lado ficava o 

funcionário para receber a criança abandonada. 

Nenhuma das identidades era revelada. Esta 

era uma instituição do tipo total, pois as 

crianças passavam tempo integral de suas vidas 

e tinham nela seu único abrigo. No Brasil, esse 

tipo de instituição chegou por volta de 1726 e 

esteve em vigor até 1950. A partir de 1935, a 

Casa de Expostos de São Paulo, localizada no 

bairro do Pacaembu, passou a ser conhecida 

como Asilo Sampaio Vieira. Posteriormente, 

essa instituição passou a se denominar 

Educandário Sampaio Vieira, depois Casa da 

Criança do Serviço Social de Menores, e por 

fim, constituiu-se como a Unidade de Triagem 

Sampaio Viana (UT-1), da FEBEM-SP, que 

atendia crianças do sexo masculino e feminino, 

de até seis anos e onze meses. (Sociologia: 

ciência&vida, ano II, número 17. Adaptado) 

 

22. (VUNESP – Agente de Segurança 

Penitenciária – SP/2009) . No título “Livres, 

anônimos e abandonados” , os termos estão 

flexionados, concordando gramaticalmente com  

(A) crianças.  

(B) expostos.  

(C) nós (adultos e crianças). 

(D) identidades.  

(E) funcionário e instituição. 

 

 

 

 

23. (VUNESP – Agente de Segurança 

Penitenciária – SP/2009) Assinale a 

alternativa correta quanto à concordância 

nominal. 

(A) O cão, com bem menos sofisticação no 

gosto do que o dono, comeu todas as coxinhas. 

(B) O marido e o cachorro foram vítima da 

mulher, que queria esconder suas falcatruas. 

(C) O cachorro morreu e seu dono quase, 

porque a mulher lhes serviu coxinhas 

envenenada.  

(D) A mulher temia que o marido soubesse que 

R$ 15 mil foram desviado da conta de ambos. 

(E) A mulher, meia apavorada com a suspeita 

de envenenamento, contou tudo ao delegado. 

 

 

24. (VUNESP- Oficial de Justiça – TJ – 

SP/2009) Observe as frases: 

 I. Reina no País a violência e a impunidade. 

 II. Fazem duas semanas que o comitê da ONU 

sabatinou membros do governo em Genebra, 

na Suíça. 

 III. De acordo com o relatório da ONU, cabe às 

autoridades brasileiras medidas mais austeras 

no combate à pobreza. 

 IV. Não apenas a revisão dos mecanismos de 

acompanhamento do programa como também o 

aumento da renda distribuída são cobrados pela 

ONU. 

 Quanto à concordância verbal, está 

correto apenas o contido em 

 (A) I 

 (B) IV. 

 (C) I e III. 

 (D) I e IV. 

 (E) II, III e IV. 

 

 

 Charge 
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25. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2008) Transpondo a fala 

do último quadrinho para a primeira pessoa do 

plural, obtém-se: 

 

(A)Olha aqui, pessoal! Se nós não se esforçar 

para mudarmos o mundo, depois é o mundo 

que nos vai mudar. 

(B)Olha aqui, pessoal! Se nós não nos 

esforçarmos para mudar o mundo, depois é o 

mundo que nos vai mudar. 

(C)Olha aqui, pessoal! Se nós não nos esforçar 

para mudarmos o mundo, depois é o mundo 

que vai mudar a gente, 

(D)Olha aqui, pessoal! Se nós não se 

esforçarmos para mudar o mundo, depois é o 

mundo que vai mudar nós. 

(E)Olha aqui, pessoal! Se nós não nos esforçar 

para mudar o mundo, depois é o mundo que vai 

mudar nós. 

 

 

 Texto  

A mídia é sempre aquela. Mas... 

Será a mídia a guardiã da ética, anjo 

protetor do decoro, sentinela do Estado de 

Direito?____________ vertiginosas dúvidas. 

No Brasil e no mundo, são poucos os órgãos 

midiáticos que ainda praticam o jornalismo 

à sombra dos velhos, insubstituíveis 

princípios: fidelidade canina à verdade 

factual, exercício desabrido do espírito 

crítico, fiscalização diuturna do poder 

_______________ quer que se manifeste. 

(...) 

 __________________avança o processo 

de afastamento do jornalismo do papel 

inicial de serviço público. No Brasil, a rota é 

diversa daquela percorrida em outros 

países, em decorrência do nosso atraso, a 

nos manter em um tempo especial, 

suspenso, mas não equilibrado, entre Idade 

Média e contemporaneidade. 

(www.cartacapital.com.br/2007/06/a-midia-e-

sempre-aquela-mas/view) 

 

26.  (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2008) Os espaços do 

texto devem ser preenchidos, respectivamente, 

com 

(A)Justifica-se ... aonde ... Faz décadas que. 

(B)Justifica-se ... onde ... Fazem décadas que. 

(C)Justificam-se ... aonde ... São décadas que. 

(D)Justificam-se ... onde ... Há décadas. 

(E)Justificam-se ... aonde ... Fazem décadas 

que. 

 

 

27. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2008) Assinale a 

alternativa correta quanto à concordância. 

(A)Cerca de 3% da população mundial sofre 

com o problema da fome, segundo dados da 

ONU. 

(B)Calculam-se que 14 milhões de pessoas no 

Brasil sofram com a fome, apesar da baixa na 

população por ela atingida. 

(C)Não se mantém os índices de 

desenvolvimento de um país se nele ainda 

persiste a fome. 

(D)O relatório da ONU e a quantidade de 

famintos no Brasil mostra um quadro de 

desolação. 

(E)Houve baixa no número de famintos, mas 

com o aumento natural da população vê-se que 

ainda existe muitos deles. 

 

 Texto 

Diploma e monopólio 

 Faz quase dois séculos que foram 

fundadas escolas de direito e medicina no 

Brasil. É embaraçoso verificar que ainda não 

foram resolvidos os enguiços entre diplomas e 

carreiras. Falta-nos descobrir que a 

concorrência (sob um bom marco regulatório) 

promove o interesse da sociedade e que o 

monopólio só é bom para quem o detém. Não 

fora essa ignorância, como explicar a avalanche 

de leis que protegem monopólios espúrios para 

o exercício profissional? Desde a criação dos 

primeiros cursos de direito, os graduados 

apenas ocasionalmente exercem a profissão. 

Em sua maioria, sempre ocuparam postos de 

destaque na política e no mundo dos negócios. 

Nos dias de hoje, nem 20% advogam. Mas 

continua havendo boas razões para estudar 

direito, pois esse é um curso no qual se exercita 

lógica rigorosa, se lê e se escreve bastante. 

Torna os graduados mais cultos e socialmente 

mais produtivos do que se não houvessem feito 

o curso. Se aprendem pouco, paciência, a culpa 

é mais da fragilidade do ensino básico do que 

das faculdades. Diante dessa polivalência do 

curso de direito, os exames da OAB são uma 

solução brilhante. Aqueles que defenderão 

clientes nos tribunais devem demonstrar nessa 

prova um mínimo de conhecimento. Mas, como 

os cursos são também úteis para quem não fez 

o exame da Ordem ou não foi bem sucedido na 

http://www.cartacapital.com.br/2007/06/a-midia-e-sempre-aquela-mas/view
http://www.cartacapital.com.br/2007/06/a-midia-e-sempre-aquela-mas/view
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prova, abrir ou fechar cursos de “formação 

geral” é assunto do MEC, não da OAB. A 

interferência das corporações não passa de uma 

prática monopolista e ilegal em outros ramos da 

economia. Questionamos também se uma 

corpora- ção profissional deve ter carta-branca 

para determinar a dificuldade das provas, pois 

essa é também uma forma de limitar a 

concorrência – mas trata-se aí de uma questão 

secundária. (...) (Veja, 07.03.2007. Adaptado) 

 

28.  (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2007)  

 

Assinale a alternativa que reescreve, com 

correção gramatical, as frases: Faz quase dois 

séculos que foram fundadas escolas de direito e 

medicina no Brasil. / É embaraçoso verificar 

que ainda não foram resolvidos os enguiços 

entre diplomas e carreiras. 

 

(A) Faz quase dois séculos que se fundou 

escolas de direito e medicina no Brasil. / É 

embaraçoso verificar que ainda não se resolveu 

os enguiços entre diplomas e carreiras.  

(B) Faz quase dois séculos que se fundava 

escolas de direito e medicina no Brasil. / É 

embaraçoso verificar que ainda não se 

resolveram os enguiços entre diplomas e 

carreiras.  

(C) Faz quase dois séculos que se fundaria 

escolas de direito e medicina no Brasil. / É 

embaraçoso verificar que ainda não se resolveu 

os enguiços entre diplomas e carreiras.  

(D) Faz quase dois séculos que se fundara 

escolas de direito e medicina no Brasil. / É 

embaraçoso verificar que ainda não se 

resolvera os enguiços entre diplomas e 

carreiras.  

(E) Faz quase dois séculos que se fundaram 

escolas de direito e medicina no Brasil. / É 

embaraçoso verificar que ainda não se 

resolveram os enguiços entre diplomas e 

carreiras. 

 

 

29.  (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2007) Assinale a 

alternativa que completa, correta e 

respectivamente, de acordo com a norma culta, 

as frases: 

I. O monopólio só é bom para aqueles que 

____________.  

II. Nos dias de hoje, nem 20% advogam, e 

apenas 1% ____________.  

III. Em sua maioria, os advogados sempre 

____________.  

(A) o retêem / obtem sucesso / se apropriaram 

os postos de destaque na política e no mundo 

dos negócios 

(B) o retém / obtém sucesso / se apropriaram 

aos postos de destaque na política e no mundo 

dos negócios  

(C) o retém / obtêem sucesso / se apropriaram 

os postos de destaque na política e no mundo 

dos negócios  

(D) o retêm / obtém sucesso / sempre se 

apropriaram de postos de destaque na política e 

no mundo dos negócios 

(E) o retem / obtêem sucesso / se apropriaram 

de postos de destaque na política e no mundo 

dos ne gócios 

 

30. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2007) Assinale a 

alternativa em que se admite a concordância 

verbal tanto no singular como no plural como 

em: A maioria dos advogados ocupam postos 

de destaque na política e no mundo dos 

negócios. 

(A) Como o direito, a medicina é uma carreira 

estritamente profissional. 

(B) Os Estados Unidos e a Alemanha não 

oferecem cursos de administração em nível de 

bacharelado. 

(C) Metade dos cursos superiores carecem de 

boa qualificação. 

(D) As melhores universidades do país 

abastecem o mercado de trabalho com bons 

profissionais.  

(E) A abertura de novos cursos tem de ser 

controlada por órgãos oficiais. 

 

31. (VUNESP – Escrevente Técnico 

Judiciário – TJ – SP/2007) Assinale a 

alternativa correta, de acordo com o padrão 

culto escrito da língua portuguesa. 

(A) O aquecimento global está causando a 

perda de espécies numa velocidade comparável 

ao desaparecimento dos dinossauros, há 65 

milhões de anos. 

(B) Por que nossos líderes se furtam o dever de 

lutar pelo meio ambiente? 

(C) Se continuar no ritmo atual, em 2090 não 

haverão mais matas nativas. 

(D) A recuperação da camada de ozônio na 

atmosfera é um exemplo de como os países 

conseguem remedear um problema global. 

(E) Hoje dispomos toda a tecnologia que 

precisamos para começar a combater o 

aquecimento global. 

 

 

32. (TJ – SP- Oficial de Justiça – TJ –

SP/1999) Assinale a alternativa em que a 

concordância está incorreta. 

(A) Quantos anos faz que os ecologistas se 

reúnem ?  

(B) Cinco meses vai fazer que não chove no 

sertão.  

(C) Cento e cinqüenta mil reais ainda são 

pouco.  

(D) Precisa-se de alternativas viáveis.  

(E) Em nossos dias necessita-se de projetos 

arrojados. 
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33. (TJ – SP- Oficial de Justiça – TJ –

SP/1999) Tomou-lhe a mão e a fronte frio. 

 Ocorreu nesta frase um erro de:  

(A) concordância verbal 

(B) regência nominal  

(C) regência verbal  

(D) próclise  

(E) concordância nominal 

 

34. (TJ – SP- Oficial de Justiça – TJ –

SP/1999) Encontre onde não há concordância 

verbal: 

(A) Regressou Fernando e sua filha Clara. 

(B) Regressaram Fernando e sua filha Clara. 

(C) O navio ou o avião poderão levar a carga. 

(D) Ernesto ou Luís casarão com Vera. 

(E) Nem eu nem ele vamos ao espetáculo. 

 

 

35. ( FCC – Agente Penitenciário – 

BA/2010) A concordância verbal e nominal 

está inteiramente correta na frase: 

(A) Os vestígios que a ciência estuda para 

tentar recompor os hábitos de nossos 

ancestrais demonstram como se formaram os 

primeiros agrupamentos humanos. 

(B) É sabido, hoje, que nas sociedades 

primitivas o instinto artístico vinham associados 

aos ruídos produzidos pela própria natureza.  

(C) Os povos primitivos, cuja origem remonta à 

África, se espalhou por outras regiões, fato que 

foi comprovado pelos cientistas.  

(D) O homem primitivo encontrava na própria 

natureza os elementos de que precisavam para 

transformarem em objetos de arte. 

(E) A natureza, com seus ritmos regulares e 

irregulares, eram fonte de inspiração para a 

criação artística que caracterizavam os homens 

primitivos. 

 

 

36. (FCC – Agente de Segurança 

Penitenciária – PB/ 2008) A concordância 

verbo-nominal está inteiramente correta na 

frase: 

(A) Há uns trinta anos, com as crises mundiais 

de petróleo, estimulou-se as vendas de carro a 

álcool, que representam a quase totalidade do 

mercado brasileiro. 

(B) O inesperado sucesso dos carros, movido a 

gasolina ou a álcool em qualquer proporção, 

surpreenderam aqueles que não apostavam na 

nova tecnologia. 

(C) O álcool combustível produzido no Brasil 

nas últimas décadas tornaram-se uma das 

alternativas menos poluentes do ar nas grandes 

cidades. 

(D) Em meio às preocupações com a 

preservação ambiental, a possibilidade de uso 

de fontes de energia renováveis coloca o Brasil 

em posição de destaque no mundo todo. 

(E) Pesquisas sobre a produção e o uso do 

etanol foi desenvolvido no Brasil, como 

alternativa para o consumo de combustíveis 

fósseis, mais caros e poluentes. 

 

 

37. (FUNRIO – Agente Penitenciário 

Federal/ 2009) Rio, podem dizer o que 

quiser, Mas o xodó do povo é o Rio. Casa do 

samba e do amor, do Redentor, Louvado seja o 

Rio. 

 Sobre os versos iniciais da canção “Delírio dos 

Mortais”, de Djavan, é correto afirmar que a 

concordância verbal do trecho “podem dizer o 

que quiser” é 

(A) facultativa: pode-se considerar que o 

sujeito desses verbos está oculto.  

(B) ideológica: prevalece a ideia genérica e não 

identificada do sujeito.  

(C) rígida: admite-se que o sujeito 

indeterminado leve o verbo à 3a pessoa.  

(D) estilística: integra o individual no coletivo 

com a mistura de tratamento.  

(E) viciosa: deveria ser corrigida para “podem 

dizer o que quiserem”. 

 

38. (FEPESE – Agente Penitenciário – 

SC/2013) Assinale a frase correta, 

observando-se as regras de concordância 

nominal ou verbal. 

(A) Nem eu nem ele faltou com a palavra.  

(B)Subiram de preço a mão de obra e o 

material.  

(C) Louve-se, apesar dos pesares, os esforços 

empreendidos para a segurança nos presídios. 

(D)Os Estados Unidos tem um estudo avançado 

sobre prisões de segurança máxima.  

(E)Poderão fazer invernos menos rigorosos 

naquele país. 

 

 

 

39. (UECE – Agente Penitenciário – 

CE/2011) Com relação à concordância, à 

regência e à colocação assinale a opção que 

contém a única frase gramaticalmente correta.  

(A) Cada um dos brasileiros deve ter 

consciência de que não se deve desobedecer às 

leis. 

(B) Os políticos não tornarão- se admirados, 

enquanto houverem práticas maldosas devido o 

seu comportamento. 

(C) O brasileiro se lembra dos corruptos, os 

quais nada faz, para melhorar a imagem 

pessoal. 

(D) Os políticos se simpatizam com a 

população, a qual entrega-lhes os votos de 

confiança. 
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40. (UPENET – Agente Penitenciário – 

PE/2009) A compreensão dos enunciados 

abaixo nos faz ver que a norma da 

concordância verbal foi respeitada em 

(A) Via-se, lá do alto, as pessoas que se 

dirigiam ao estádio.  

(B) Nesta empresa, precisam-se de vários 

eletricistas.  

(C) Percebe-se alguns erros neste trabalho.  

(D) Destruiu-se infelizmente todas as provas do 

crime.  

(E) Dão-se aulas de piano. 

 

 

41. (UPENET – Agente Penitenciário – 

PE/2009) Todas as frases apresentam 

inadequações de língua portuguesa, EXCETO:  

(A) Que horas é?  

(B) Já é duas horas.  

(C) São meio-dia.  

(D) Fazem dez anos que moro em Recife.  

(E) É meio-dia e meia 

 

 

42. (FCC – Técnico Judiciário – TRT 

14/2016) O verbo indicado entre parênteses 

deverá flexionar-se em uma forma do plural 

para preencher corretamente a lacuna da frase: 

(A) Nem se ...... (pensar) em dar ouvidos às 

pessoas que não acreditam no poder da arte de 

contar histórias. 

(B) Aos meninos do bairro ...... (parecer) 

melhor ouvir histórias do que se entreter com 

jogos eletrônicos. 

(C) Das histórias que ouviram nada os ...... 

(encantar) mais do que as inflexões do 

narrador. 

(D) É improvável que nos anos futuros ...... 

(deixar) de haver gratas recordações dessas 

histórias que ouvimos.  

(E) Para a maioria dos alunos ainda se ...... 

(conservar) os momentos mágicos daquela 

antiga sessão. 

 

 

43. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa – TRT 9/2015) O verbo que 

pode ser flexionado em uma forma do plural, 

sem prejuízo da correção e sem que nenhuma 

outra modificação seja feita no segmento, 

encontra-se sublinhado em: 

(A) É claro que isso depende de termos 

atingido...  

(B) ... cada um de nós parece ter uma 

velocidade ideal... 

(C) A serenidade corresponde a um estado de 

espírito no qual...  

(D) O termo serenidade costuma estar 

associado a mais de um significado...  

(E) A maior parte das pessoas sente-se mal 

quando... 

 

 

44. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT 3/2015)  

As normas de concordância verbal estão 

plenamente respeitadas na seguinte frase: 

(A) Uma sucessão de fotos pode ilustrar um 

segmento importante de uma história familiar, 

à qual pertenceram aqueles velhos rostos e 

expressões. 

(B) A todas as pessoas deveriam caber, em 

respeito aos que as antecederam, conservar as 

imagens de outro tempo, de outros hábitos. 

(C) Já quase não se coleciona em álbum, em 

função das técnicas digitais, as fotografias 

familiares que tanto contavam de nossa 

história. 

(D) Para muita gente já não são mais 

necessários conservar os velhos álbuns de 

fotografias, substituídos que foram pelos 

arquivos digitais.  

(E) Aquelas velhas fotos não convêm ninguém 

desprezar, estão sendo cada vez mais raras, e 

algum dia acabará por converter-se num 

precioso documento.  

 

45. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRF 3/2014) 

O verbo flexionado no singular que também 

poderia estar corretamente flexionado no 

plural, sem que nenhuma outra alteração fosse 

feita na frase, está sublinhado em:  

(A) Parte do poder desse tipo de magia 

cinematográfica está em concretizar...  

(B) Toda ficção científica, de Metrópolis ao 

Senhor dos anéis, baseia-se, essencialmente...  

(C) ... tudo o que nos incomoda no cotidiano.  

(D) Como parte dessas coisas imaginadas 

acaba se tornando realidade...  

(E) ... a sociedade se permite sonhar seus 

piores problemas... 

 

46. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT 19/2014) 

Nas frases transcritas, o verbo que deverá 

permanecer no singular, mesmo com a 

substituição do segmento grifado pela proposta 

entre parênteses, está em: 

(A)... o estrangeiro que se aproxima da poesia 

brasileira... (os sentidos do estrangeiro) 

(B) Não lhe falta o contato com a 

realidade afro-nordestina... (os valores da 

vivência) 

(C) ... movimento dos nossos 

dias que (...) teve, entretanto, condições 

próprias... (tendências de composição poética) 

(D) ... que foi uma espécie de parente pobre... 

(manifestações de parente pobre) 

(E) Experiência brasileira não falta a Jorge de 

Lima ... (Vivências da realidade brasileira) 
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47. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT 19/2014) 

A frase em que a concordância respeita as 

regras da gramática normativa é:  

(A) É bilateral, sem dúvida alguma, os 

interesses pela exploração desse tipo de 

negócio, por isso os países envolvidos terão de 

fazer concessões mútuas. 

(B) Cada um dos interessados em participar dos 

projetos devem apresentar uma proposta de 

ação e uma previsão de custos.  

(C) Acordos luso-brasileiros têm sido recebidos 

com entusiasmo, o que sugere que haverá de 

serem cumpridos fielmente.  

(D) Quanto mais discussão houver sobre as 

questões pendentes, mais se informarão, com 

certeza, os que têm de decidir os próximos 

passos do processo.  

(E) Procede, por uma questão técnica, segundo 

os especialistas entrevistados, as medidas 

divulgadas ontem, pois a urgência de 

saneamento é indiscutível.  

 

 

48. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT 12/2013) 

Se considerarmos a substituição dos elementos 

grifados pelos elementos entre parênteses ao 

final da frase, o verbo que deverá permanecer 

no singular está em:  

(A) Incapaz de simulação, ou até, em certos 

casos, de uma ponta de hipocrisia que se debita 

à polidez social. (das tendências hipócritas)  

(B) Seu claro olhar de sabedoria espiava o 

Brasil com algum tédio. (Seus olhos cheios de 

sabedoria)  

(C) “Aqui mora um solteiro feliz”. (pessoas 

felizes) 

(D) Essa graça espontânea que a tudo dá 

gosto. (Esses divertimentos espontâneos)  

(E) Na sua relação com a natureza, não havia 

intermediação de ordem intelectual. 

(interferências do intelecto)  

 

 

49. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT 12/2013) 

O diretor artístico ressalta a qualidade que o 

Festival alcançou em sua oitava edição, e diz 

que o projeto pedagógico, a exemplo dos anos 

anteriores, ...... grandes talentos. Segundo ele, 

há alunos que ...... ao FEMUSC com o objetivo 

específico de serem ouvidos pelos mestres e 

assim poderem concorrer a bolsas. O diretor 

artístico estima que, somados os valores das 

bolsas dos mais de 30 alunos do FEMUSC, ...... 

a algo em torno de 3 a 4 milhões de dólares.  

 

(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013, 

www.femusc.com.br /2013/02/07/sucesso-

renovado/) Preenchem corretamente as lacunas 

do texto acima, na ordem dada: 

 

(A) mostrou − vem − chega-se 

(B) mostraram − vem − chegam-se  

(C) mostrou − vem − chegam-se 

(D) mostraram − vêm − chega-se  

(E) mostrou − vêm − chega-se 

 

 

50.  (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRE-RO/2013) 

Nos segmentos adaptados do texto, a 

concordância verbal e nominal está correta 

apenas em:  

(A) Os cultivos agrícolas em algumas regiões, 

como o semiárido nordestino, será prejudicado 

pela elevação da temperatura média anual. 

(B) Existe muitos desafios apontados no 

relatório. 

(C) Uma das prováveis consequências da 

redução de terras aptas à agricultura é a queda 

na renda das populações. 

(D) Os atuais padrões tecnológicos da 

agricultura ainda não se encontra adaptado a 

essas novas ocorrências. 

(E) Investimentos intensivos em sistemas 

agrícolas consorciados, e não somente na 

produção agrícola solteira, torna-se imperiosos. 

 

 

51. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT-9/2013) 

O verbo que pode ser corretamente flexionado 

no plural está grifado em: 

(A) ...na última década surgiu a comunicação 

digital... 

(B) ...e parte das interações sociais adquiriu um 

caráter virtual... 

(C) ...é difícil definir e medir separadamente a 

contribuição... 

(D) Mais tarde, nas cidades, h avia discussões 

em praça pública... 

(E) Como teria sido a Primavera Árabe sem e-

mail, Twitter e Facebook? 

 

 

52. FCC – (Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT-9/2013) 

Atualmente, ...... que o número de brasileiros 

conectados na internet já ...... ultrapassado a 

casa de 80 milhões, sendo que 72.640.000 são 

usuários ativos de redes sociais, e 56% destes 

...... um aparelho celular para acessar a 

internet. (Dados publicados em 

www.agenciaopen.com/blog/perfil-do-brasileiro-

nas-redes-sociais-o-que-ha-de-novo/). 

 

Preenchem corretamente as lacunas da frase 

acima, na ordem dada: 

(A) estima-se - tenham - usa. 

(B) estima-se - tenham - usam. 

(C) estimam-se - tenha - usa. 

(D) estima-se - tenha - usam. 

(E) estimam-se - tenham - usa. 
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53. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT-1/2013) 

Substituindo-se o segmento em destaque pelo 

colocado entre parênteses ao final da frase, o 

verbo que deverá manter-se no singular está 

em:  

 

(A) O comunismo resolve o problema da vida... 

(As revoluções vitoriosas da esquerda)  

(B) Niemeyer vira a possibilidade... (Os 

arquitetos da geração de Niemeyer) 

(C) Houve um sonho monumental... (sonhos 

monumentais)  

(D) Bem disse Le Corbusier que Niemeyer... (os 

que mais conheciam a sua obra)  

(E) Assim pensava o maior arquiteto... 

(grandes arquitetos como Niemeyer)  

 

54. (FCC – Técnico Judiciário – Área 

Administrativa  - TRT-18/2013) O verbo 

empregado no singular que também poderia ter 

sido empregado no plural, sem prejuízo do 

respeito às normas de concordância verbal, 

está grifado em: 

(A) Uma pesquisa recente [...] procurou avaliar 

como o mundo corporativo se prepara para o 

fenômeno. 

(B) A juniorização, por ser realizada com o 

propósito de reduzir custos, compromete a 

qualidade da gestão... 

(C) Então, o trabalho emperra, os clientes 

reclamam, mas a planilha de custos fala mais 

alto.  

(D) Em terceiro lugar, há poucas iniciativas 

para garantir maior qualidade de vida e para ter 

quadros mais saudáveis no futuro. 

(E) Consequentemente, a maioria das empresas 

não possui mecanismos para atrair e manter 

tais quadros. 

 

 

 

55. (FCC – TRT 6 – Técnico Judiciário – 

Área Administrativa/2012) Uma vez ...... as 

limitações fundamentais da condição humana, é 

possível dominar a fantasia e ...... as 

possibilidades concretas que se ...... para todos 

nós. Preenchem corretamente as lacunas da 

frase acima, na ordem dada: 

(A) aceita - testarem – abrem 

(B) aceita - testar – abrem 

(C) aceitas - testar - abrem   

(D) aceita - testarem - abre  

(E) aceitas - testar – abre 

 

 

56. (FCC – TRT  – 11° Região - Técnico 

Judiciário – Área Administrativa/2012) O 

verbo que se mantém corretamente no 

singular, apesar das alterações propostas 

entre parênteses para o segmento grifado, está 

na frase: 

 (A) É o desafio do nosso tempo. (os desafios)  

(B) E isso quando a própria FAO alerta ... (os 

especialistas da própria FAO) 

(C) E que a produção precisará crescer 70% até 

2050 ... (a produção de alimentos)  

(D) Tudo acontece num cenário paradoxal. 

(Todos os problemas) 

(E) Um relatório da própria FAO assegura ... 

(Os dados de um relatório) 

 

 

57. (FCC – TRT  – 11° Região - Técnico 

Judiciário – Área Administrativa/2012) A 

frase que mantém o respeito às regras de 

concordância é: 

(A) Outra descoberta foi a de que também 

existia na figuração de um motivo em que 

estivesse ausente o ser humano alguns valores 

profundos. 

(B) Uma gama de estados de espírito que não 

sabemos nomear, apesar de sua grande força, 

podem ser suscitados pelos artefatos e signos 

que o homem produz. 

(C) É numa concepção de humanidade 

modificada ao longo do tempo que se assenta 

noções relativas a uma dimensão humana da 

arte. 

(D) Não fazem muitos anos que na grande arte 

só se podiam admitir temas heróicos, míticos 

ou religiosos. 

(E) As obras e seu respectivo valor haviam de 

ser avaliados na medida da importância do 

tema tratado. 

 

 

58. (FCC – Técnico do Seguro Social – 

INSS/2012) As normas de concordância estão 

plenamente atendidas em:  

(A) Sempre houveram pessoas sensíveis o 

suficiente para perceberem a enorme riqueza e 

a profundidade que poderiam atingir a música 

de Mahler.  

(B) Entre os que reconheceram o talento de 

Mahler em vida está o escultor francês Auguste 

Rodin, que esculpiu, em 1909, vários bustos do 

compositor.  

(C) Prematuramente falecido, Mahler não 

chegou a usufruir do prestígio que lhe 

dedicaram, anos depois de sua morte, a 

geração seguinte.  

(D) Mahler foi regente titular da Ópera Imperial 

de Viena, da qual se tornou diretor artístico em 

1897, sendo que, depois de anos no cargo, 

certas perseguições os fizera abandonar a 

função.  

(E) Não couberam aos contemporâneos de 

Mahler prestar-lhe as justas homenagens que 

cabem a um gênio artístico de sua 

envergadura. 

 

 

 



Português com John  

 

59. (FCC – Técnico Judiciário – TRT 

23/2011) A concordância verbal e nominal 

está inteiramente correta em: 

(A) O interesse pelos acontecimentos que 

envolveram os cangaceiros e seus hábitos 

peculiares levam sempre a novas interpretações 

desse fenômeno do sertão brasileiro.  

(B) A roupa com proteção de couro e o chapéu 

de abas viradas, que facilitavam a visão de 

emboscadas, traziam adereços que buscava 

resguardar os integrantes do bando.  

(C) Consta que os cangaceiros, num gesto de 

grandeza, quando pretendia invadir uma 

determinada fazenda, informava ao dono o dia 

e a hora desse ataque.  

(D) A vestimenta adotada pelos cangaceiros 

eram uma adaptação da roupa dos vaqueiros 

sertanejos, adequado ao ambiente, com o calor 

do dia e o frio da noite.  

(E) Para esses guerreiros surgidos com o 

cangaço, os elementos que compunham seu 

traje criavam uma espécie de blindagem contra 

os perigos que corriam. 

 

60. (FCC – Técnico Judiciário – TRT 

20/2011) As normas de concordância verbal e 

nominal estão inteiramente respeitadas na 

frase:  

(A) O emprego de recursos tecnológicos no 

setor agropecuário, com vistas à produção de 

carne e à colheita recorde de grãos, deverão 

ser objetivos prioritários dos investidores.  

(B) Deverá ser utilizado, como metas a ser 

atingidas pelo setor, os investimentos em 

infraestrutura para facilitar o escoamento da 

produção de grãos.  

(C) Buscam-se, atualmente, soluções eficazes, 

por meio da tecnologia disponível, que venham 

propiciar melhor rendimento ao setor pecuário 

brasileiro.  

(D) A determinação das atividades se 

concentrarão na ampliação de recursos aos 

pecuaristas, visando à obtenção de margens de 

lucro maiores.  

(E) Ainda que os interesses de um investidor 

seja as possibilidades de lucro em determinado 

prazo, eles resultam em benefícios para o setor 

escolhido. 

 

 

61. (FCC – Técnico Judiciário – TRT 

24/2011) A frase em que há desrespeito às 

normas de concordância verbal e nominal é:  

(A) Uma das mais efetivas conquistas 

decorrentes do avanço tecnológico está na 

obtenção de safras recordes em áreas reduzidas 

de plantio.  

(B) Já estão sendo levados a efeito a aplicação 

dos recursos tecnológicos no setor de serviços, 

garantindo-lhes enorme importância na 

economia.  

(C) Um feito considerável, resultante das 

inovações tecnológicas, foi a introdução do uso 

do etanol em veículos, o que possibilitou o 

sucesso dos carros flex.  

(D) A produção de bioplásticos degradáveis 

constitui um projeto de alto impacto, que vai 

permitir uma forte expansão da indústria 

química.  

(E) Desenvolvem-se atualmente projetos de 

produção de diesel, a ser obtido a partir do 

caldo da cana, que não contém enxofre, como o 

mineral. 

 

 

62. (FCC – TRT 9° Região – Técnico 

Judiciário – Área Administrativa/2010) A 

concordância verbal e nominal está 

inteiramente correta na frase:  

(A) Quando se discutem questões em que se 

misturam profecias e evidências científicas fica 

difícil o pensar com racionalidade.  

(B) Fenômenos naturais, muitas vezes de 

proporções locais, como a erupção de um 

vulcão, é visto como catástrofes que afetam 

toda a vida no planeta. 

(C) O impacto econômico causado pela 

ocorrência de fenômenos naturais estão 

atingindo os mais variados setores de produção 

em todo o mundo. 

(D) Quando se tratavam de questões relativas 

aos conhecimentos espirituais, era os profetas 

religiosos que traduziam os sinais contidos nos 

astros. 

(E) A ocorrência de eventos naturais, nem 

sempre explicável para os povos primitivos, 

deram origem às mais diversas teorias sobre o 

fim do mundo.  

 

 


