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Banca: Cespe / Cebraspe
Crase / Fonética
01. A supressão da vírgula logo após o
termo “humano” não prejudica a
correção gramatical. ( )
 “a
concepção
global
atualmente dominante tem
como objetivo fortalecer a
instauração de um único código
unificador de comportamento
humano, e abre o caminho
para a realização do sonho
definitivo
de
economias
globais.”

02. O paralelismo sintático do texto seria
prejudicado se fosse inserido sinal
indicativo de crase em “a cassação”.
( )
 “a espionagem pode configurar
(...) crime de responsabilidade
que (...) não tem natureza de
crime em sentido técnico, mas,
sim, de infração política sujeita
a cassação de mandato e
suspensão
de
direitos
políticos.”

03. Preservam-se as relações entre as
ideias, bem como o respeito às
regras gramaticais, ao se escrever
“os compreender”, em lugar de
“compreendê-los”, e “as mudar”,
em lugar de “mudá-las”. ( )
 “que não é mais capaz de
compreendê-los”
 “aos modos que atualmente
temos para mudá-las”

04. A correção gramatical e as ideias
originais serão mantidas caso se
reescreva o trecho “me não
esqueceram (...) os artigos que li”
da seguinte forma:
“não me esqueço dos discursos que
ouvi, nem dos artigos que li”. ( )
 “Oh! ainda agora me não
esqueceram os discursos que
ouvi, nem os artigos que li.”
05. O deslocamento do pronome “se”
para imediatamente após a forma
verbal “concretizar” – “não deverá
concretizar-se” – não prejudicaria a
correção gramatical do texto. ( )
 “O corte de 125 mil empregos
em junho (...) não deverá se
concretizar.”
06. Seriam alterados as relações entre as
ideias do texto, mas seria preservada
sua correção gramatical, caso fossem
retiradas as vírgulas logo depois de
“homem” e de “ambiente”. ( )
 “O tema do homem, que vive em
harmonia com seu meio ambiente,
é levado por meio de todo
trabalho do artista austríaco”

07. Julgue o período abaixo quanto à
correção gramatical e à coerência com
as ideias do texto. ( )
 “O fato de a vacinação contra a
varíola ser obrigatório levou o povo a
se revoltar, embora houvesse outros
motivos, tais como o “bota-abaixo”,
além da motivação da imprensa.”
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08. A expressão “À medida que” tem valor
equivalente e por isso pode ser
substituída sem que se altere a
correção gramatical do período por
qualquer
uma
das
seguintes
expressões: À proporção que, Na
proporção em que, Na medida em que,
À medida em que. ( )

ANOTAÇÕES

 “À medida que o réu se
familiariza com o jargão jurídico,
passa a usá-lo também”
09. Pelo uso do pronome “esta”, indica
que o “atributo fundamental na
definição de um grupo” é a teoria, não a
reciprocidade ou coletividade. ( )
 “Graças a essa reciprocidade
entre uma coletividade e uma
teoria, esta é um atributo
fundamental na definição de um
grupo.”

10. Julgue a seguinte reescritura quanto
à
fidedignidade
à
prescrição
gramatical. ( )
 “Hoje, é adequado parodiar
Descartes afirmando que as
nações e o indivíduo tem de
dizer “Estou no mercado, logo
existo”. O não pronunciar esta
frase equivale à condenação de
não integrar-se a Primeira
Humanidade e de, junto com ela,
sermos marginalizados.”

11. Considerando
a
redação
de
correspondências oficiais, julgue o
próximo item. ( )
 “Na comunicação oficial, o
emprego da língua em uma
modalidade formal decorre da
necessidade de se informar algo
o mais claramente possível, de
maneira concisa e não pessoal,
sendo imprescindível, seja qual
for o destinatário, o emprego dos
termos técnicos próprios da área
de que se trata.”
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