
 

 

 

BANCA CESPE/CEBRASPE  

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA COMENTADAS  

 

ANÁLISE 1 DE 10 

 

PROVA DE PORTUGUÊS DO CONCURSO PARA PRF/2013 
 
 

Olá, pessoal, tudo bem? Para quem está pensando em prestar concursos realizados pela banca 

CESPE/CEBRASPE, aí vai uma grande dica: a série Banca CESPE/CEBRASPE – questões de Língua 

Portuguesa comentadas. Serão DEZ provas de Português comentadas detalhadamente, para você se 

familiarizar com a linguagem usada pela banca, com os tópicos mais abordados, com as armadilhas de 

que o examinador costuma lançar mão etc.  

 

Você terá oportunidade de estudar essa disciplina tão importante, que está presente em quase todos os 

concursos e que, para muitos, é uma pedra no sapato. 

 

Espero que possam aproveitar bastante nossos comentários.   

 

Adianto que, na semana que vem, faremos a correção da prova de português aplicada no concurso para 

Escrivão de Polícia Federal em 2018. 

 

Bons estudos, 

 

 

 
 

https://www.lsensino.com.br/concursos/entrevista/anderson-de-andrade-bichara/ 

 
 Conheça também os SIMULADOS LS, uma excelente forma de você testar seus conhecimentos e 

aprender com os comentários da equipe de consultores da LS. Clique no link abaixo: 

 

 

 
       

 

Agora, mãos à obra!
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1 Leio que a  ciência  deu  agora  mais  um  passo  

definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não 

por deficiência da ciência (é ciência demais), que se supera a si 

4  mesma a cada dia... Não indaguemos para que, já que a 

própria ciência não o faz — o que, aliás, é a mais moderna forma 

de objetividade de que dispomos. 

7 Mas vamos  ao  definitivo  transitório.  Os  cientistas 

afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. 

Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas até hoje são 

10  sujas (aliás, imundas) porque, depois que explodem, 

deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 

90. Ora, isso é desagradável: pode mesmo acontecer que o próprio 

13  país que lançou a bomba venha a sofrer, a longo prazo, as 

consequências mortíferas da proeza. O que é, sem dúvida, uma 

sujeira. 

16 Pois bem,   essas   bombas   indisciplinadas, mal-

educadas, serão em breve substituídas pelas bombas n, que 

cumprirão sua missão com lisura: destruirão o inimigo, 

19  sem riscos para o atacante. Trata-se, portanto, de uma 

fabulosa conquista, não? 

Ferreira Gullar. Maravilha. In: A estranha vida banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989, p. 109. 

 

 

 

1 A forma verbal “podem” (R.8) está empregada no sentido de 

têm autorização. 
 

ASSERTIVA INCORRETA. Na verdade, a forma verbal 

“podem”, em “Os  cientistas afirmam que podem realmente 

construir agora a bomba limpa”, tem o sentido de “são 

capazes” ou “estão aptos”, o que é muito diferente de “têm 

autorização” ou “estão autorizados”. 

 

2 A oração introduzida por “porque” (R.10) expressa a razão de 

as bombas serem sujas. 

 

ASSERTIVA CORRETA. Na frase “Sabemos todos que as 

bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas (aliás, 

imundas) porque, depois que explodem, deixam vagando 

pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90”, o autor 

apresenta, na oração introduzida por “porque”, a causa de as 

bombas serem consideradas sujas. 

Podemos aproveitar a questão para falar da clássica 

dificuldade em se distinguir entre as orações subordinadas 

adverbiais causais e as orações coordenadas sindéticas 

explicativas. Destacamos que, nas duas, há uma CAUSA. 

Como assim? Vamos lá. 

Nas orações subordinadas adverbiais CAUSAIS há uma 

CAUSA para o fato, para a ocorrência que está em destaque 

na oração principal. Exemplos: “Como choveu, as ruas estão 

molhadas”; “Uma vez que o fornecimento de energia foi 

interrompido, passamos a noite no escuro”. 

Por outro lado, nas orações coordenadas sindéticas 

EXPLICATIVAS também há uma CAUSA, porém essa 

CAUSA está relacionada à argumentação, às intenções do 

emissor. Não é a causa do fato destacado, mas a causa para o 

emissor argumentar nesse ou naquele sentido. Exemplos: 

“Como fazia dois anos que eu não via minha mãe, resolvi 

prorrogar a estada em sua casa”; “Pode repetir, pois a comida 

está mesmo maravilhosa”.  

Antes de encerrar, vamos voltar à nossa assertiva para 

analisá-la à luz da explicação que acabamos de ver. 

Conseguiu perceber por que ela é considerada CAUSAL? 

Como as bombas, depois de explodir, deixam vagando na 

atmosfera o famoso e temido estrôncio 90, elas são chamadas 

de sujas. Deixar o estrôncio 90 vagando na atmosfera é a 

CAUSA para o fato de elas serem chamadas de sujas. 

 

3 É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por 

deficiência da ciência (é ciência demais). 

ASSERTIVA CORRETA. De fato, é possível substituir a conjunção 

E pela conjunção MAS. Além disso, as conjunções adversativas, como 

é o caso da conjunção MAS, normalmente, ligam duas ideias que se 

contrapõem, porém coexistem. Como assim? Vamos lá. 

Ex. 1) Não estudou mas passou. Ideia 1 – não ter estudado; ideia 2 – 

ter passado. As duas ideias se contrapõem, isto é, são opostas? Sim. 

As duas ideias coexistem, isto é, ambas aconteceram? Sim. 

Ex. 2) A brincadeira até parece inofensiva, mas é perigosa. Ideia 1 – a 

brincadeira até parecer inofensiva; ideia 2 – ser perigosa. As duas 

ideias se contrapõem mas coexistem. 

Ex. 3) A selação brasileira tinha melhores jogadores, mas perdeu. 

Ideia 1 – a seleção brasileira ter melhores jogadores; ideia 2 – ter 

perdido. Mais uma vez, as ideias se contrapõem e coexistem. 

Voltando para a assertiva, perceba que também havia duas ideias que 

se contrapunham (ideia 1 – o definitivo da ciência ser transitório; ideia 

2 – essa transitoriedade não ser deficiência da ciência). 

 

4 O objetivo do texto, de caráter predominantemente 

dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da 

“bomba limpa” (R.8). 

 

ASSERTIVA INCORRETA. Essa questão é muito capciosa. De fato, 

o texto tem caráter predominantemente dissertativo, já que o 

autor defende suas ideias por meio de argumentos e explicações, 

com o objetivo de influenciar a opinião do leitor. Perceba, todavia, 

que o erro está no fato de o texto falar no “surgimento da bomba 

limpa”. Por quê? Porque na verdade o autor não fala sobre o 

surgimento, mas sim sobre o fato de a ciência considerar-se capaz de 

vir a construir a “bomba limpa”. 

Contudo, ainda que o candidato não houvesse percebido que o texto 

não cuida propriamente do surgimento da bomba limpa, pode-se 

considerar igualmente errado o trecho que diz que o objetivo é 

informar. De forma alguma. Trata-se, a nosso ver, de um texto cujo 

propósito é apresentar uma crítica à ciência. 

 

5 Tendo a oração “que se supera a si mesma a cada dia” (R.3-4) 

caráter explicativo, o vocábulo “que” poderia ser corretamente 

substituído por pois ou porque, sem prejuízo do sentido 
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original do período. 

ASSERTIVA INCORRETA. Assim como a anterior, essa questão é 

muito capciosa. Perceba que se fizéssemos a substituição proposta 

pelo examinador, haveria troca do sentido original do texto. Em vez 

de o QUE estar se referindo à própria ciência (a ciência se supera a si 

mesma a cada dia), com função de pronome relativo, ele estaria 

explicando a oração anterior, função conjunção explicativa. 

 

6 A visão do autor do texto a respeito das “bombas n” (R.17) é 

positiva, o que é confirmado pelo uso da palavra “lisura” (R.18) 

para se referir a esse tipo de bomba, em oposição ao emprego 

de palavras como “indisciplinadas” (R.16) e “mal-educadas” 

(R.17) em referência às bombas que  liberam “estrôncio 90” 

(R.11),  estas  sim  consideradas  desastrosas  por  atingirem 

indistintamente países considerados amigos e inimigos. 

 

 ASSERTIVA INCORRETA. A narrativa se desenvolve em tom de 

crítica e ironia quanto à natureza definitiva das descobertas científicas 

e, destacamos, há uma crítica forte do autor relativamente ao fato de 

se chamar uma bomba cujos efeitos danosos se restringem ao 

inimigo. 

 

7 O emprego do acento nas palavras “ciência” e “transitório” 

justifica-se com base na mesma regra de acentuação. 

 

ASSERTIVA CORRETA. Ciência e transitório são palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo. 

 

8 No  texto,  a  expressão  “pequenos  e  grandes”  (R.20)  não  se 
refere a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente 
à expressão “adultos e jovens” (R.1), ou seja, em referência a 
faixas etárias. 

 

ASSERTIVA CORRETA. No início do texto o autor se refere a 

diferentes tipos de pessoas, citando expressamente adultos e jovens, 

o que legitima a compreensão de o autor esteja falando sobre idade, 

não sobre tamanho. 

 

9 O trecho “Tempos atrás era tido como legítimo espancarem-
se mulheres e crianças, escravizarem-se povos” (R.11-13) 
poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Há 
tempos, considerava-se legítimo que se espancassem 
mulheres e crianças, que se escravizassem povos. 

 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador quer saber se o candidato 

sabe fazer concordância na voz passiva pronominal ou sintética. Ex.: 

“vendem-se casas”, “alugam-se canoas”, “lavam-se carros”, 

“consertam-se máquinas”, “ensinam-se técnicas de redação”, 

“contratam-se aprendizes”, “aplicam-se multas”, “cobram-se 

tributos”, “formulam-se propostas”, “cometem-se erros”, “sugerem-

se mudanças”. Na assertiva, “que se espancassem mulheres e 

crianças” e “que se escravizassem povos”. 

Não confunda VOZ PASSIVA PRONOMINAL OU SINTÉTICA 

(que acabamos de ver), em que o verbo concorda com o sujeito, com 

ÍNDICE DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO. Neste, o verbo 

mantém-se no singular, já que o substantivo que se lhe segue não é 

sujeito da oração, mas sim objeto. Ex.: “Precisa-se de ajudantes”, 

“Trata-se de questões complexas”, “Assiste-se a novos episódios”, 

“Paga-se a diferentes credores”. 

 

10 Infere-se do texto que algumas práticas sociais são 
absolutamente erradas, ainda que o conceito de certo e errado 
seja variável do ponto de vista social e histórico. 

 

ASSERTIVA CORRETA, segundo o gabarito oficial. O examinador, 

provavelmente, encontrou nos dois últimos parágrafos do texto algum 

subsídio para defender essa inferência, ao se falar da “solidão da 

consciência” e da “ética”. Sinceramente, não acreditamos que haja 

subsídio para se inferir isso do texto. A propósito, inferência é uma 

conexão indireta entre assuntos, uma conclusão ou ilação que se faz. 

 

Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, passamos 

boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o errado, entre 

o bem e o mal. Na realidade, entre o que consideramos bem e 

o que consideramos mal. Apesar da longa permanência da 

questão, o que se considera certo e o que se considera errado 

muda ao longo da história e ao redor do globo terrestre. Ainda 

hoje, em certos lugares, a previsão da pena de morte autoriza 

o Estado a matar em nome da justiça. Em outras sociedades, o 

direito à vida é inviolável e nem o Estado nem ninguém tem o 

direito de tirar a vida alheia. Tempos atrás era tido como 

legítimo espancarem-se mulheres e crianças, escravizarem-se 

povos. Hoje em dia, embora ainda se saiba de casos de 

espancamento de mulheres e crianças, de trabalho escravo, 

esses comportamentos são publicamente condenados na 

maior parte do mundo. Mas a opção entre o certo e o errado 

não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que 

atraem os holofotes da mídia. Muitas e muitas vezes é na 

solidão da consciência de cada um de nós, homens e 

mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se 

enfrentam. E a ética é o domínio desse enfrentamento. Marisa 

Lajolo. Entre o bem e o mal. In: Histórias sobre a ética. 5.ª ed. 

São Paulo: Ática, 2008 (com adaptações). 

 

 

11 Dado o fato de que nem equivale a e não, a supressão da 
conjunção “e” empregada logo apos “inviolável”, na linha 10, 
manteria a correção gramatical do texto. 

 
ASSERTIVA INCORRETA. No período, a expressão nem 
tem sentido de e não, conforme afirma o examinador. 
Todavia, caso feita a substituição por ele proposta, a frase 

ficaria absolutamente sem sentido (“o direito à vida é 

inviolável nem o Estado nem ninguém tem o direito de tirar a 

vida alheia”). 
 
 

12 Devido a presença do adverbio “apenas” (R.18), o pronome 
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“se” (R.17) poderia ser deslocado para imediatamente após a 
forma verbal “coloca” (R.17), da seguinte forma: coloca-se. 

 
ASSERTIVA INCORRETA. O uso do advérbio não torna 
necessário que a partícula se esteja antes do verbo “não se 
coloca”, isto é, em próclise. A bem da verdade, e é com isso 
que se deve estar atento, o examinador tenta confundir o 
candidato, pois a palavra apenas também exerce função 
atrativa dos pronomes oblíquos/partículas; todavia, isso 
ocorre quando a palavra com função atrativa se encontra 
antes do pronome ou partícula, não depois. 
 

13 Sem prejuízo para o sentido original do texto, o trecho “esses 
comportamentos são publicamente condenados na maior 
parte do mundo” (R.15-16) poderia ser corretamente reescrito 
da seguinte forma: publicamente, esses comportamentos 
consideram-se condenados em quase todo o mundo. 

 
ASSERTIVA INCORRETA. Há sim alteração de sentido, ao 
contrário do que afirma o examinador. No texto original, o 
advérbio publicamente está se referindo apenas à palavra 
condenados. No texto proposto, publicamente refere-se a 
toda a oração. Além disso, veja-se que no texto está dito 
que “esses comportamentos ... são condenados” e, no texto 
proposto, é dito que “... esses comportamentos são 
considerados condenados”. Perceba que uma coisa é o 
comportamento ser condenado; outra é o comportamento 
ser considerado condenado. Por tudo isso, haveria prejuízo 
para o sentido original caso o texto fosse reescrito da forma 
proposta. 
 
 

14 No trecho “o que consideramos bem” (R.3-4), o vocábulo 
“que”classifica-se como pronome e exerce a função de 
complemento da forma verbal “consideramos”. 

 
ASSERTIVA CORRETA. O que no trecho é considerado 
pronome relativo, pois substitui algo que já foi citado (“aquilo 
o qual consideramos”). No caso, substitui o próprio pronome 
demonstrativo aquilo, funcionando como objeto direto do 
verbo considerar. 
 
 

15 Infere-se do período “Mas a opção (...) da mídia” (R.17-19) 
que nem todos “os temas polêmicos” recebem a atenção dos 
meios de comunicação. 

 
ASSERTIVA CORRETA. Cuidado com esta questão. Ela 
cobra do candidato conhecimento sobre a diferença entre as 
orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações 
subordinadas adjetivas explicativas.  
 
 
PARA NÃO ERRAR:  RESTRITIVA – SEM VÍRGULAS;  
   EXPLICATIVA – COM VÍRGULAS. 
 
 
Como assim? Vamos ver. 
 
 
Preste atenção aos exemplos para compreender essa 
distinção:  

a) “O atual Presidente da República Federativa do 
Brasil, que assumiu depois de um longo processo 
de impeachment de sua antecessora, fez um 
pronunciamento à nação”. Restritiva ou Explicativa? 
Explicativa. Por quê? Porque só há um Presidente da 
República; logo, não há o que restringir. Perceba que 
a oração se encontra entre vírgulas. 
 

b) “Os restaurantes de que eu gosto encontram-se 
fechados”. Restritiva ou Explicativa? Restritiva. Por 
quê? Porque há restaurantes de que o emissor não 
gosta e seu objetivo é justamente destacar que os de 
que ele gosta encontram-se fechados. Perceba que 
a oração não se encontra isolada por vírgulas. 

 
Mais dois exemplos para fixarmos o conhecimento: 
 

c) “O ex-presidente da República Federativa do Brasil 
Fernando Henrique Cardoso exerceu dois 
mandatos”. Restritiva ou Explicativa? Restritiva. Por 
quê? Porque há mais de um ex-presidente e o 
emissor pretende restringir sua fala a um desses ex-
presidentes. Há vários exemplos assim: “O Policial 
Rodoviário Silva e Sousa foi o primeiro a chegar ao 
local do acidente” (restritiva, sem vírgulas, pois o 
emissor pretende restringir sua fala a um Policial 
Rodoviário específico); “O Ministro do STF Fulaninho 
denegou o pedido” (restritiva, sem vírgulas, pois o 
emissor pretende restringir sua fala a um Ministro do 
STF específico); “As viaturas ostensivas já estão 
abastecidas” (restritiva, sem vírgulas, pois o emissor 
pretende restringir sua fala a viaturas ostensivas, 
deixando de fora as não ostensivas). 
 

d) “Os filmes antigos, cujos atores são excelentes, 
muito me agradam”. Restritiva ou Explicativa? 
Explicativa. Por quê? Agora vamos inverter o foco de 
nossa explicação: explicativa porque está entre 
vírgulas. Como assim? Perceba que o emissor 
poderia ter escrito a frase sem vírgulas (“Os filmes 
antigos, cujos atores são excelentes, muito me 
agradam”). O que mudaria? Mudaria que ele não 
estaria mais dizendo que, em todos os filmes 
antigos, os atores são excelentes. Ele restringiria os 
filmes que o agradam àqueles antigos cujos autores 
excelentes. 

 
 
Voltando à assertiva em análise: 
 
 

“Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na 

esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da 

mídia”. 

 

Perceba que a oração adjetiva é aquela destacada em negrito. 

Ela é restritiva ou explicativa? Restritiva. Por quê? Porque 

não está entre vírgulas, o que faz com que o autor restrinja 

sua fala aos temas polêmicos que atraem a atenção da mídia. 

 

E se o autor quisesse dizer que os temas polêmicos, todos 
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eles, atraem os holofotes da mídia? Nesse caso, a oração 

seria explicativa, e ele teria que usar vírgula antes do que: 

“Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas 

na esfera de temas polêmicos, que atraem os holofotes da 

mídia”. 

 

 
 

 

 

 

POR HOJE É ISSO. 

ESPERO TER AJUDADO. 

BONS ESTUDOS E ATÉ SEMANA 

QUE VEM, QUANDO 

ANALISAREMOS AS QUESTÕES DE 

PORTUGUÊS APLICADAS NA 

PROVA PARA ESCRIVÃO DE 

POLÍCIA FEDERAL/2018. 
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SIMULADOS LS: 
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