
 

 
SÉRIE CORREÇÃO DE PROVAS DE PORTUGUÊS CESPE/UNB 

 

ANÁLISE 7 DE 10 

 

TCE SC/2016 
 

Olá, pessoal, tudo bem? Apresentamos a correção da prova de português do concurso para o Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina/2016. Essa análise faz parte do projeto de correção de 10 provas 

de português realizadas pela banca CESPE/CEBRASPE, com a finalidade de permitir que vocês 

possam chegar ao dia da prova familiarizados com o tipo de cobrança feita por essa instituição. 

 

Essa foi mais uma prova com as marcas características da banca CESPE ao cobrar conhecimentos 

sobre Língua Portuguesa: textos longos; muitas questões sobre interpretação de texto, nelas incluídas 

questões sobre inferência e referência; necessidade de voltar ao texto muitas vezes, numa tentativa de 

o examinador vencer o candidato pelo cansaço; e cobrança de gramática em nível prático, ou seja, 

aplicada ao texto. 

 

Esperamos que possam aproveitar bastante nossos comentários.  Forte Abraço, 

 

 

 
 

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

 
 Conheçam também os SIMULADOS LS, excelente forma de testar seus conhecimentos e aprender com 

os comentários da equipe de consultores da LS. Para saber mais, segue o link: 

 

 

 
       

 

Agora, mãos à obra!  
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 CONHECIMENTOS BÁSICOS  
Texto CB2A2AAA 

 
1 É inegável que o Estado representa um ônus para a sociedade, 

já que, para assegurar o seu funcionamento, consome riquezas 

da sociedade. Representa, porém, um mal 

4 necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar 

mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade. 

Então, se do Estado ainda não pode prescindir a  civilização, 

7 cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, 

de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz. 

O bom funcionamento do Estado, que inclui também 

10 o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do 

controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e 

tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição 

13 de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, notadamente 

sob as luzes do princípio constitucional da eficiência, os 

deveres de cuidado e de cooperação. 

16 O  dever  de  cuidado  é   consequência   direta   do postulado 

da indisponibilidade do interesse público. Em decorrência 

desse postulado, todo agente público tem o dever 

19 de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o 

interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. 

Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar 

22 de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita. 

O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla 

interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um 

25 dever de cooperação, não como faculdade, mas como obrigação 

que, em regra, dispensa formas especiais, como previsões 

normativas específicas, convênios e acordos. 

28 Sob  essa  perspectiva,  o  controle  público   do   Estado deve 

incorporar à sua cultura institucional o compromisso com o 

direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse 

31 contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a 

todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle 

da máquina estatal. 

34 A  observância  do  dever  de  cuidado  e   do   de cooperação 

— traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada 

das estruturas orientadas para a função de controle 

37 da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos 

de controle, comportamentos de responsabilidade e 

responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno 

40 compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o 

que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime 

de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o 

43 comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e 

proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a 

ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado. 

 
Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao 
bom funcionamento do controle público. In: Controle 
Público, n.º 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações). 

A respeito das ideias veiculadas no texto CB2A2AAA, julgue os itens 

que se seguem. 

1 De acordo com o autor do texto, a ampla interação entre as 

estruturas públicas de controle é obtida quando se dispensa 

atenção especial a determinadas formas de cooperação entre 

órgãos, como previsões normativas específicas, convênios e 

acordos. 

ASSERTIVA INCORRETA. O examinador, na assertiva, diz 

que a ampla interação é obtida quando se dispensa atenção 

especial a determinadas formas. No texto, porém, está dito 

que a ampla interação …[é uma] obrigação que, em regra, 

dispensa formas especiais (l.28). 

Perceberam a diferença: na assertiva, foi dito que deve haver 

atenção especial a determinadas formas. No texto, foi dito que 

não precisa de formas especiais. 

O examinador testou a capacidade de atenção do candidato: 

no texto, o vocábulo dispensa foi usado com sentido de não 

precisa, prescinde. Já na assertiva, dispensa foi usado com 

sentido de presta, concede. O candidato que não atinou para 

esse jogo de palavras, que não voltou ao texto, fatalmente, 

errou a questão. 

2 O termo “responsividade” foi empregado nas linhas 39 e 42 

com o sentido de qualidade de quem responde pelos próprios 

atos, ou pelos de outrem, em situação jurídica passível de 

punição. 

ASSERTIVA INCORRETA. O termo foi usado, 

basicamente, com sentido de proatividade, de aptidão para dar 

respostas rápidas, de promoção do bom funcionamento do 

Estado. 

3 A tese defendida pelo autor do texto resume-se à ideia expressa 

na seguinte assertiva: o Estado é um peso para toda a 

sociedade, mas, como não se pode prescindir dele, devem-se 

arquitetar mecanismos para que os impostos pagos pela 

sociedade sejam distribuídos em favor dos mais pobres. 

 ASSERTIVA INCORRETA. Lembram-se dos três 

questionamentos que o leitor deve tentar responder depois de 

ler um texto: 

 1. Qual a tipologia textual? 

 2. Qual a ideia central do texto?  

 3. Qual terá sido a intenção do autor ou qual o objetivo do 

texto? Essa assertiva pretende justamente avaliar se o 

candidato está apto a responder à segunda pergunta. Apto a 

identificar a ideia central do texto. A assertiva está incorreta. 

Essa não é a ideia central do texto, aliás, isso não foi nem 

mesmo dito no texto. Para nós, a assertiva que melhor define 

a ideia central do texto é esta: Então, se do Estado ainda não 

pode prescindir a civilização, cabe-lhe aprimorá-lo, 

buscando otimizar o seu funcionamento, de modo a torná-lo 

menos oneroso, mais eficiente e eficaz. 

 Uma observação final: perceberam como o examinador 

novamente cobra do candidato o conhecimento sobre um 

sinônimo de dispensa? Desta feita, o sinônimo prescinde, na 

forma verbal prescindir. Vejam como ficaria o período 

transcrito na ordem direta e com dispensar no lugar de 

prescrindir: Então, se a civilização ainda não pode dispensar 

o Estado, cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu 

funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais 

eficiente e eficaz. 

 Portanto, não confundam isto: 
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4 Infere-se do texto que os tribunais de contas agem sob a égide 

do dever de cuidado não apenas ao zelarem pelo interesse 

público expresso nos dispositivos legais, mas também ao se 

obrigarem a atuar em cooperação com as demais estruturas 

públicas de controle. 

 ASSERTIVA CORRETA. O examinador cobra do candidato 

inferência das ideias do texto. Inferência é uma conexão 

indireta entre ideias, uma ilação ou conclusão a que se chega 

a partir das ideias do texto. Para Houaiss, inferir é concluir 

pelo raciocínio, a partir de fatos ou indícios; é deduzir. 

 

 Referência, por sua vez, é uma indicação direta de 

determinado assunto ou ponto do texto. 

 Normalmente, o aluno não encontra qualquer problema em 

avaliar questões relativas à referência. O mesmo não 

acontece no que diz respeito à inferência, todavia, porquanto 

a inferência só é válida se decorrer de informações seguras 

que constem no texto. E por que ela é tão perigosa? Porque 

especialmente nas provas da banca CESPE, o examinador 

tem muita habilidade em misturar conclusões que advêm de 

ideias seguras do texto com outras, que não têm base nas 

ideias do autor. 

 A inferência proposta pelo examinador está correta e 

encontra respaldo nos períodos iniciados nas linhas 8 e 16. 

 
5 Depreende-se do texto que o não cumprimento do dever de 

cuidado por omissão poderá resultar na aplicação de sanções 

ao servidor público. 

ASSERTIVA CORRETA. O examinador avalia se o 

candidato extraiu o que se encontra referenciado nas linhas 

21 e 22: [O dever de cuidado] … conduz, portanto, à ideia de 

vedação da omissão, já que deixar de cumprir tais atribuições 

evidenciaria conduta ilícita. Perceberam como é mais simples 

trabalhar com assertivas que avaliam referência? Isso 

acontece porque basta localizar no texto o que foi dito pelo 

examinador. 

Quando se avalia inferência, o trabalho do candidato será 

maior, já que ele deverá localizar no texto as informações 

seguras que permitem chegar à conclusão apresentada na 

assertiva.  

 
6 O sentido original do texto seria preservado caso o período 

“Então, se do Estado (...) eficiente e eficaz” (R. 6 a 8) fosse 

reescrito da seguinte forma: Na busca por otimizar o seu 
funcionamento, o Estado ainda não pode prescindir da 

civilização; então, resta aperfeiçoá-lo, tornando-o menos caro 

e aumentando sua eficiência e eficácia. 
ASSERTIVA INCORRETA. Lembram-se da nossa dica para 

questões que pedem que o candidato avalie se o sentido 

original do texto foi preservado? 
  

COMPAREM O FRAGMENTO ORIGINAL COM O 
PROPOSTO. 

 

 ORIGINAL: Então, se do Estado ainda não pode prescindir 

a  civilização, cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu 
funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais 

eficiente e eficaz. 

 
 PROPOSTO: Na busca por otimizar o seu funcionamento, o 

Estado ainda não pode prescindir da civilização; então, resta 
aperfeiçoá-lo, tornando-o menos caro e aumentando sua 

eficiência e eficácia. 

 
 Vocês se lembram de que, na assertiva 3, reescrevemos esse 

período na ordem direta? Ele ficou assim: Então, se a 

civilização ainda não pode dispensar o Estado, cabe-lhe 
aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, de 

modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz. 
 

 No período proposto, o examinador fala que o Estado não 

pode prescindir da civilização, ou seja, ele inverte a lógica do 
autor do texto, quem diz que a civilização ainda não pode 

prescindir do Estado. 

  
 Percebam, mais uma vez, como o examinador jogou com esse 

vocábulo prescinde, o qual, repetimos, é sinônimo de 
dispensa, abre mão, não precisa. Um último detalhe: a 

regência de prescindir. Prescindir é verbo transitivo indireto. 

 PRESCINDE DE = NÃO PRECISA DE = DISPENSA; 
 NÃO PRESCINDE DE = PRECISA DE = NÃO DISPENSA. 

 

  

Com relação às estruturas linguísticas do texto CB2A2AAA, julgue 

os itens a seguir. 

7 A coerência textual seria mantida se o verbo “catalisar” (R.5) 

fosse substituído pelo verbo organizar. 

 ASSERTIVA CORRETA. O trecho original é este: 

“Representa, porém, um mal necessário, pois até agora não se 

conseguiu arquitetar mecanismo distinto para catalisar a vida 

em comunidade”. 

 Já o trecho, com a substituição proposta, ficaria assim: 

“Representa, porém, um mal necessário, pois até agora não se 

conseguiu arquitetar mecanismo distinto para organizar a vida 

em comunidade”. 

 A substituição proposta mantém a coerência textual. Lembram-

se do que vem a ser coerência? É a relação lógica entre ideias, 

que devem se complementar, não podem se contradizer e, 

ao final, devem formar um todo semântico. 

 Com a substituição proposta, a coerência estaria sim mantida; 

logo, a assertiva está correta. 

 

8 No terceiro período do texto, as formas pronominais “lo”, em 

suas duas ocorrências — “aprimorá-lo” e “torná-lo” —, e “seu” 

referem-se a “Estado”. 

 ASSERTIVA CORRETA. Este é o terceiro período do texto: 

Então, se do Estado ainda não pode prescindir a  civilização, 

cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu 

funcionamento, de modo a torná-lo menos oneroso, mais 

eficiente e eficaz. 

 As marcações em vermelhor indicam os trechos citados pelo 

examinador. Percebam que todos eles se referem a Estado; 

portanto, correta a assertiva. 

 Uma pergunta para aprofundarmos a aprendizagem: a quem 

se refere o pronome oblíquo lhe (…cabe-lhe aprimorá-lo)? O 
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pronome lhe se refere à civilização. Assim, cabe à civilização 

aprimorar o Estado. 

 

9 No trecho “de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente 

e eficaz” (R.8), detalha-se e explicita-se o que se deve entender 

por “buscando otimizar o seu funcionamento” (R.7). 

ASSERTIVA CORRETA. Os dois trechos citados nesta 
assertiva estão contidos no período que trabalhamos na 

assertiva anterior. 

De fato, a otimização do funcionamento do Estado traz como 
consequência uma máquina estatal mais eficiente, eficaz e 

menos onerosa. 

 

10 Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho 

“O dever de cuidado (...) e nas leis” (R. 16 a 20) poderia ser 

reescrito da seguinte forma: O dever de cuidado é 
consequência direta do postulado da indisponibilidade do 

interesse público; em decorrência do qual todo agente público 

deve ter o dever, de cumprindo fielmente, as suas atribuições, 
perseguir o interesse público manifesto na Constituição Federal 

e nas leis. 

 
ASSERTIVA INCORRETA. 

 
Aqui, vale o mesmo conselho dado para aquela assertiva do 

início: COMPAREM O FRAGMENTO ORIGINAL COM O 

PROPOSTO. 
 

 ORIGINAL: O  dever  de  cuidado  é   consequência   direta   

do postulado da indisponibilidade do interesse público. Em 
decorrência desse postulado, todo agente público tem o 

dever de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir 
o interesse público manifesto na Constituição Federal e nas 

leis. 

 
 PROPOSTO: O dever de cuidado é consequência direta do 

postulado da indisponibilidade do interesse público; em 

decorrência do qual todo agente público deve ter o dever, de 

cumprindo fielmente, as suas atribuições, perseguir o 

interesse público manifesto na Constituição Federal e nas 
leis. 

 

 Quanto a aspectos gramaticais, há erros de pontuação 
evidentes: as duas vírgulas destacadas na cor vermelha não 

deveriam existir. Por outro lado, deveria haver uma vírgula 
depois da preposição de, no local indicado pela seta. 

 Já no campo semântico, há diferença de sentido entre dizer-

se que todo agente público tem o dever e dizer-se que todo 
agente público deve ter o dever. O texto original é categórico: 

tem o dever. Já o texto alterado é exortativo ou sugestivo: 

deve ter o dever. 
 

 

11 No trecho “a uma ampla interação” (R. 23 e 24), a inserção do 

sinal indicativo de crase no “a” manteria a correção gramatical 

do período, mas prejudicaria o seu sentido original. 

 

ASSERTIVA INCORRETA. O uso do acento não manteria 

a correção gramatical. Pensem comigo: uma vez que a crase 

é justamente a junção do a (preposição) com outro a (artigo 
definido), como que essa fusão seria possível se já há um 

artigo indefinido no trecho (uma)? 

 

Ou o autor usaria a uma ampla interação (como de fato usou, 

pois quis se referir a qualquer interação); ou usaria à ampla 

interação (caso se tratasse de uma interação definida, 
específica). Porém, jamais poderia usar à uma ampla 

interação, porque não há lógica em usar uma sequência de 

preposição + artigo definido + artigo indefinido. 

 

12 A coerência do texto seria preservada caso os vocábulos 

“comprometida”    (R.35)    e    “concertada”    (R.36)    fossem 

substituídos, respectivamente, por responsável e reparada. 

ASSERTIVA INCORRETA. 

 

De novo, o mesmo conselho: COMPAREM O 
FRAGMENTO ORIGINAL COM O PROPOSTO. 

 
 ORIGINAL: A  observância  do  dever  de  cuidado  e   do   de 

cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida 

e concertada das estruturas orientadas para a função de 
controle da gestão pública […]. Percebam que, no trecho 

original, concertada tem a ver com orquestrada, com 

articulada. 
 

 PROPOSTO: A  observância  do  dever  de  cuidado  e   do   

de cooperação — traduzida, portanto, na atuação 
responsável e reparada das estruturas orientadas para a 

função de controle da gestão pública. Percebam que reparada 
significa que passou por conserto, consertada.  

 

 Na verdade, o examinador pretendia aferir do candidato 
conhecimento sobre a distinção entre os homônimos 

concertada (orquestrada) e consertada (reparada). 

 
 

 

Texto CB2A2BBB 

 
1 O fenômeno da corrupção, em  virtude  de  sua complexidade 

e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma 

atuação repressiva, também uma ação preventiva 

4 do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço 

público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol 

do interesse público. 

7 Entende-se  que  a  integridade  pública   representa   o estado 

ou condição de um órgão ou entidade pública que está 

“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação 

10 que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e 

valores públicos. 

De acordo com a Organização para Cooperação e 

13 Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do 

que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos 

que,   em   última   análise,   influenciam   os   resultados  da 

16   administração,  e  não  apenas  seus  processos.  Além  disso, a 

OCDE compreende um sistema de integridade como um 

conjunto  de  arranjos  institucionais,  de  gerenciamento, de 

19 controle e de regulamentações que visem à promoção da 

integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes 

que violem os princípios éticos. 

22 Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se  às atividades 

empreendidas para estimular e reforçar a integridade e também 

para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de 

25 determinada organização. 
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Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações). 

 

13 A coerência e a coesão do texto seriam mantidas caso o 

seguinte trecho fosse incluso como continuação do segundo 

parágrafo: Assim sendo, a integridade pública pode ser 

compreendida como uma virtude ou qualidade dos agentes que 

atuam, em uma determinada organização, de maneira proba, 

em favor do interesse público e em conformidade com os 

princípios, normas ou valores que norteiam a administração 

pública. 

ASSERTIVA CORRETA. O conselho aqui é voltar ao texto, 
identificar o segundo parágrafo e colocar a continuação 

proposta na sequência dele, a fim de verificar se há coerência 

e coesão ou não. 
 

 SEGUNDO PARÁGRAFO: Entende-se  que  a  integridade  

pública   representa   o estado ou condição de um órgão ou 
entidade pública que está “completa, inteira, perfeita, sã”, 

no sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem 
desvios, conforme as normas e valores públicos. 

 

 SEQUÊNCIA PROPOSTA: Assim sendo, a integridade 
pública pode ser compreendida como uma virtude ou 

qualidade dos agentes que atuam, em uma determinada 

organização, de maneira proba, em favor do interesse 
público e em conformidade com os princípios, normas ou 

valores que norteiam a administração pública. 

 
 PARÁGRAFO SEGUINTE DO TEXTO: De acordo com a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico … 

 

 A sequência proposta mantém a coesão e a coerência do 
texto. CORRETA a assertiva, portanto. 

 

 

Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB, 
julgue os itens subsequentes. 

14 O   sujeito   da   oração   iniciada   por   “Entende-se”   (R.7) 
é indeterminado. 

 
ASSERTIVA INCORRETA. ATENÇÃO, A DISTINÇÃO 

ENTRE O SE COMO PRONOME APASSIVADOR E O SE 
COMO PARTÍCULA (OU ÍNDICE) DE 

INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO É ASSUNTO 
RECORRENTE EM PROVAS DE PORTUGUÊS. 

INCLUSIVE, FOI COBRADA NO ÚLTIMO CERTAME 

DA PRF: http://bit.ly/2PxyKdU. 
 

SE COMO PRONOME APASSIVADOR: nesse caso, o 

verbo estará na VOZ PASSIVA SINTÉTICA ou 
PRONOMINAL e, necessariamente, será um verbo 

transitivo DIRETO. Exemplos: “vendem-se roupas”, 

“alugam-se casas”, “lavam-se carros”, “consertam-se 
máquinas”, “ensinam-se técnicas de redação”, “contratam-

se digitadores”, “aplicam-se punições”, “cobram-se 
impostos”, “formulam-se propostas”, “cometem-se erros”, 

“sugerem-se mudanças”, “ Era comum que se espancassem 

mulheres e crianças” e “Era, até então, permitido que se 
escravizassem povos”. Em todos esses exemplos, os termos 

ou expressões em negrito funcionam como sujeito. 

 

Já o se como partícula (ou índice) de indeterminação do 
sujeito estará sempre associado a um VERBO DE LIGAÇÃO, 
A UM VERBO INTRANSITIVO, OU A UM VERBO 
TRANSITIVO INDIRETO. Nesse último caso, o termo ou 
expressão que vem em seguida à preposição funcionará como 
objeto indireto, não como sujeito. Exemplos: “Precisa-se de 
auxiliares”, “Trata-se de questões superadas”, “Assiste-se a 
novos episódios”, “Paga-se a diferentes credores”. Nos 
exemplos, estão destacadas as preposições. Todos os verbos 
são transitivos indiretos e os termos que vêm depois das 
preposições são objetos indiretos, portanto. E o se? Índice ou 
partícula de indeterminação do sujeito. 

No site soportugues.com.br, há exemplos bastante didáticos 
relativos aos três tipos de verbo que admitem a partícula de 
indeterminação do sujeito: 

Vive-se melhor no campo. (Verbo Intransitivo) 

Precisa-se de técnicos em informática. (Verbo Transitivo 
Indireto) 

No casamento, sempre se fica nervoso. (Verbo de Ligação) 

Voltando para a questão, como classificaríamos o SE que 
aparece em Entende-se  que  a  integridade  pública   
representa   o estado ou condição de um órgão ou entidade 
pública que está “completa, inteira, perfeita, sã” […]. 

Na verdade, a situação se encaixa no caso do uso do SE como 

pronome apassivador. O sujeito é toda a oração iniciada por 

QUE. Temos ainda um verbo transitivo direto: entender. Dessa 

forma, uma vez identificados elementos que nos permitem 

assumir que o SE, da nossa assertiva, é pronome apassivador, 

ela está incorreta, já que afirma que o sujeito é indeterminado. 

 

15 A supressão da expressão “que seja” (R.10) não prejudicaria o 
sentido original do parágrafo em que está inserida, mas lhe 
alteraria as relações morfossintáticas. 

 

ASSERTIVA CORRETA. Mesmo conselho: COMPAREM 
O FRAGMENTO ORIGINAL COM O PROPOSTO. 

 

 ORIGINAL: Entende-se que a integridade pública representa 
o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que 

está 'completa, inteira, perfeita, sã', no sentido de uma 
atuação que seja imaculada ou sem desvios, conforme as 

normas e valores públicos. 

 
 PROPOSTO: Entende-se que a integridade pública 

representa o estado ou condição de um órgão ou entidade 

pública que está 'completa, inteira, perfeita, sã', no sentido de 
uma atuação [que seja] imaculada ou sem desvios, conforme 

as normas e valores públicos.  
 

 Percebam que o sentido original foi mantido: com a supressão 

de que seja, os termos imaculada e sem desvios continuam 
qualificando o substantivo atuação. Todavia, há alteração nas 

relações morfossintáticas, exatamente como afirmado na 

assertiva. Vamos ver que alterações são essas. 
 

 A alteração morfossintática ocorre porque, inicialmente, 
temos um pronome relativo (que) e um verbo de ligação 

(seja); logo, imaculada e sem desvios são termos que 

qualificam o substantivo atuação, exercendo a função de 
predicativo do sujeito. Já com a supressão de que seja, os 

termos imaculada e sem desvios continuam qualificando o 

substantivo atuação, mas passam a fazê-lo com a função de 
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adjunto adnominal. 

 

 Portanto, a assertiva está CORRETA, pois apesar de se 
manter o sentido original, há alteração morfossintática.  

 

16 Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo 
pronome   “que”   (R.15)   se   fosse   inserida   uma   vírgula 
imediatamente após a palavra “positivos” (R.14). 

 
ASSERTIVA INCORRETA. 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, da forma como está escrita 

no texto, ou seja, sem a vírgula antes do que, ela tem natureza 

restritiva; todavia, se colocada a vírgula antes do que, ela 

passa a ter natureza explicativa. 

 
Portanto, a assertiva está INCORRETA, pois não se manteria 

o sentido restritivo. 

 

 

17 A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do 
risco de atitudes que violem os princípios éticos” (R. 20 e 21) 
seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada 
no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao 
termo “risco”. 
ASSERTIVA CORRETA. Mais uma vez, o mesmo conselho: 
COMPAREM O FRAGMENTO ORIGINAL COM O 

PROPOSTO. 
 

 ORIGINAL: “e à redução do risco de atitudes que violem os 

princípios éticos”. 
 

 PROPOSTO: “e à redução do risco de atitudes que viole os 

princípios éticos”.  
 

 De fato, com a flexão do verbo no singular, a concordância se 
restringe ao substantivo risco. Assertiva CORRETA, 

portanto. 

 

18 O trecho “e também” (R.24) poderia ser corretamente isolado 
por vírgulas, recurso que lhe conferiria ênfase.  

ASSERTIVA INCORRETA. Cuidado: se colocada a vírgula 
antes da conjunção e, o trecho ficaria gramaticalmente 
incorreto. Há até casos em que é possível utilizar a vírgula 
antes de e; mas isso não ocorre no trecho em apreço. 

Para conhecimento, mostraremos tais casos: 

Uma exceção bem interessante é quando os sujeitos das 
orações unidas pela conjunção e são diferentes. P.ex.: O Brasil 
foi o único país do bloco cujo resultado primário foi negativo, 
e a Argentina o único que não diminuiu a taxa de desemprego. 
Nesse caso, gramaticalmente, o uso da vírgula é 
OBRIGATÓRIO. 

Mas há dois casos em que o uso da vírgula, antes da conjunção 
e, é FACULTATIVO. 1) Quando se pretende destacar a 
oração iniciada pela conjunção e. Ex.: Ele foi atingido apenas 
por estilhaços, e contou com a ajuda, pasmem, de mais de 
trezentos profissionais para ajudá-lo se recuperar. 2) Quando 
se pretende dar destaque a orações num polissíndeto (ex.: Ele 
chorou, e gritou, e esperneou, e reclamou até o dia 
amanhecer). 

Como o trecho em análise não comporta uso de vírgula antes 
do e, nem obrigatória nem facultativamente, a assertiva é 
INCORRETA. 
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AGORA, AS DICAS FINAIS 

1) Percebam como é importante ter atenção 

ao que diz o texto e como é importante 

retornar ao texto e reler trechos citados 

nos itens, para poder resolver as questões.  

2) Muito cuidado com as elucubrações. Na 

compreensão textual, valem as 

inferências e as referências; não valem, 

porém, as elucubrações. 

3) Quando o examinador propuser algum 

tipo de mudança no texto, leia o trecho 

original e reescreva o trecho com as 

alterações que ele propuser no seu 

rascunho, a fim de confrontar o original e 

o modificado e perceber se há incorreções 

gramaticais ou alterações semânticas. 

4) Nada de preguiça: o examinador fará o 

candidato voltar ao texto inúmeras vezes, 

e aquele que não o fizer não terá subsídio 

para analisar bem o item. 

5) A banca cespe não cobra a gramática pela 

gramática. Não há questões sobre 

classificação de orações, acentuação, 

morfossintaxe pura e simplesmente. As 

questões desses tópicos também fazem o 

candidato retomar o texto e analisar, 

especialmente em termos semânticos, o 

conteúdo do que foi lido. Em resumo, não 

vale a decoreba pela decoreba, tem que 

saber aplicar o conhecimento. 

 

 

ESPERAMOS TER AJUDADO. 

BONS ESTUDOS E ATÉ SEMANA 

QUE VEM. 
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Google+:        https://plus.google.com/u/1/collection/IpvTbF 

 

INSTAGRAM: https://bit.ly/2DyYDDU 

 

Confira as análises anteriores de PORTUGUÊS CESPE/CEBRASPE em  

 

http://bit.ly/2PxyKdU 
 
http://bit.ly/2zpcp8g 
 
http://bit.ly/2FEWmdc 

 

http://bit.ly/2DiQ3ZF 

 

Confira correções de PENAL, PROCESSO PENAL, CRIMINOLOGIA e 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL em  

 

http://bit.ly/2C5dN2R 

 
http://bit.ly/2PIsbSC 
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