


(FCC/TRF - 4ª REGIÃO/2019) 
01) É plenamente adequado o emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase em: 
Diante da morte do pai, o filho não apenas lhe lamenta como se vê submetido à culpas inconsoláveis e a profundos 
remorsos. 

Comentário: 
 
Diante da morte do pai, o filho não apenas lhe lamenta como se vê submetido à (a) culpas inconsoláveis e a 
profundos remorsos. 
 
É proibida a utilização da crase antes de palavras no Plural. 
 
Ex: Assistimos a partidas espetaculares. 
 
OBS: Caso o artigo venha no plural ocorrerá crase. 
 
Ex: Assistimos às partidas espetaculares. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRF - 4ª REGIÃO/2019) 
02) É plenamente adequado o emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase em: 
As palavras da Carta conduzem o leitor, passo à passo, pelas dores e humilhações que o pai de Kafka fez-lhe 
passar. 

Comentário: 
 
É proibida a utilização da crase entre palavras repetidas. (cara a cara; frente a frente; lado a lado; dia a dia) 
 
Ex: José estava cara a cara com Maria. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/SEFAZ-SC/2018) 
03) O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “economia mundial” por “uma 
economia globalizada” no segmento “integrar-se de forma dinâmica à economia mundial” (6º parágrafo). 

Comentário: 
 
Não será mantido pois, é proibida a utilização da crase antes de artigos Indefinidos como “um”, “uma”, “uns” 
e “umas”. 
 
Ex: José informou a um líder o ocorrido. 
                             Art. Ind. 
 
Ex: Isaias foi a uma festa. 
                     Art. Ind. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Macapá - AP/2018) 
04) No segmento “sem se importar se pertencem à sua expressão e emoção” (3° parágrafo), a crase pode 
ser suprimida sem prejuízo da correção. 

Comentário: 
 

Crase Facultativa 

A crase será facultativa quando: 
 
* A preposição “a” vier depois da preposição “até”; 
 
Ex: Yuri irá até a classe de José. 
 
Ex: Yuri irá até à classe de José. 
 
* O artigo definido “a” vier antes do pronome possessivo adjetivo feminino; 



 
Ex: José refere-se a sua causa. (Facultativa) 
 
Ex: José refere-se à sua causa. (Facultativa) 
 
OBS: Se o pronome possessivo adjetivo feminino vier no plural acompanhado de preposição pedida pelo 
verbo e artigo no plural “as”, a crase é obrigatória. 
 
Ex: José refere-se às minhas palavras (Obrigatória) 
 
* O nome próprio de pessoa feminina e o verbo pedir preposição “a”. 
 
Ex: José responde à Maria. 
 
Ex: José responde a Maria. 
 
OBS: Caso seja um nome de uma pessoa famosa, não se usa crase, salvo se vier junto com um 
especificativo. 
 
Ex: Antônio referia-se a Clarice Lispector. 
 
Ex: Antônio referia-se à Clarice Lispector de O Lustre. 
                                                                   (Especificativo) 
 
OBS: Caso um adjetivo venha antes do nome próprio feminino, será possível a crase. 
 
Ex: Yuri referia-se à bela Clarice Lispector na biblioteca. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TRT - 6ª Região (PE)/2018) 
05) A um segmento do texto segue-se uma nova redação, em que se mantêm a correção e a lógica, em: 
As reportagens e os testemunhos coligidos por Martel são representativos de uma realidade // Martel levou em 
consideração reportagens e testemunhos inerentes à uma realidade. 

Comentário: 
 
Martel levou em consideração reportagens e testemunhos inerentes à (a) uma realidade 
 
É proibida a utilização da crase antes de artigos Indefinidos como “um”, “uma”, “uns” e “umas”. 
 
Ex: José informou a um líder o ocorrido. 
                             Art. Ind. 
 
Ex: Isaias foi a uma festa. 
                     Art. Ind. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
06) A frase a seguir está totalmente correta: 
As promessas de que não cumprimos são aquelas à quem emprestamos a maior ênfase. 

Comentário: 
 
Cumprir = VTD (Não pede preposição); Quem cumpre cumpre algo. 
 
Emprestar = VTI (a), Quem empresta empresta algo a alguém. 
 
OBS: Por regra, é proibido o uso de crase antes do pronome “quem”. 
Além disso, o pronome quem refere-se a pessoas ou a seres personificados. Portanto, o adequado era usar 
que. 
 
As promessas que não cumprimos são aquelas a que emprestamos a maior ênfase. 



 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
07) A frase a seguir está totalmente correta: 
A sinceridade é um sentimento em que não cabe exagero, nada conspira contra sua força. 

Comentário: 
 
... não cabe exagero em algo... 
 
Conspirar = VTI (contra). Quem conspira conspira contra. 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SEMEF Manaus-AM/2019) 
08) A frase a seguir está totalmente correta: 
Aquele espelho grande e anônimo, em cujo se reproduz nossa imagem, dá bem a medida da pessoa em que 
cada um aspira a ser. 

Comentário: 
 
O pronome “cujo” é utilizado apenas para indicar posse e precisa estar entre dois substantivos. 
 
Não existe a necessidade da utilização da preposição em no termo “em que”. 
 
Aquele espelho grande e anônimo, no qual se reproduz nossa imagem, dá bem a medida da pessoa que cada 
um aspira a ser. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/SEMEF Manaus-AM/2019) 
09) A frase a seguir está totalmente correta: 
O poder hegemônico a que muitos aspiram não se tornará uma obsessão para quem o considera dentro de 
parâmetros críticos. 

Comentário: 
 
Aspirar no sentido de “almejar”, “desejar” = VTI (a) 
 
“...para quem o [O poder hegemônico] considera...” 
 

Aspirar 

Aspirar no sentido de “sugar”, “inalar”, “inspirar” = VTD 
 
Ex: Antônio aspirou a fumaça do carro. 
                  (inalou) 
  
Ex: O aspirador aspirou todo o sujo. 
                         (sugou) 
 
Aspirar no sentido de “almejar”, “desejar” = VTI (a) 
 
Ex: Ceará aspira à taça campeonato cearense. 
           (almeja/deseja) 
 
Ex: Maria não aspira mais àquela torta. 
            (almeja/deseja) 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/BANRISUL/2019) 
10) A frase a seguir está totalmente correta: 
Os imigrantes influenciaram no mercado interno, cujo o crescimento foram decisivos. 

Comentário: 
 



Pronome Relativo Cujo 

Indica posse; 

Não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo, pois a frase perde a característica de 
posse. 

Vem entre dois substantivos; 

Não pode ser precedido de artigo. 
Ex: Cuja a, cujo o. 

Deve concordar com a coisa possuída. 

Em regra, é adjunto adnominal. Porém, excepcionalmente, pode ser complemento nominal.  
 
Cujo: 
 
a) Adjunto Adnominal:  
 
Ex: Fui à festa cuja dona era Maria.  
(Dona de quem? Da festa)  
 
Ex: Avistei a menina de cujas meias você gostou.  
(Meias de quem? Da menina.) 
 
b) Complemento Nominal: (É possível em frases em que o substantivo é abstrato) 
 
Os servidores cuja exoneração foi injusta, já retornaram. 
 
(cuja exoneração = a exoneração dos servidores) (Exoneração é substantivo abstrato). 

Pode vir antecedido de preposição. 
 
Ex: É invejável a paz de cujos benefícios desfrutam os que moram nas pequenas estâncias. 

 
Os imigrantes influenciaram no mercado interno, cujo crescimento foram decisivos. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
11) A frase a seguir está totalmente correta: 
Fazem 49 anos que o homem foi à Lua. 

Comentário: 
 
Fazem (Faz) 49 anos que o homem foi à Lua. 
 

Concordância com Fenômenos da Natureza e Tempo decorrido 

Os verbos são impessoais, não possuindo sujeito para concordar, exceto no sentido figurado. 
 
Ex: Choveu muito durante dias. 
    (Choveram) 
 
Ex: Faz sete anos que finalizou a escola. 
   (Fazem) 
 
Sentido Figurado: 
 
Ex: Choveram pedras em cima do rapaz. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
12) A frase a seguir está totalmente correta: 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 

Comentário: 
 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 



 

Meio (Advérbio – Mais ou Menos) x Meia (Adjetivo - Metade) 

Ex: Joana está meio fraca. 
          (Advérbio - Mais ou Menos) 
 
Ex: Comi meia laranja. 
        (Adjetivo - Metade) 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
13) A frase a seguir está totalmente correta: 
Vinte por cento dos funcionários já foi embora. 

Comentário: 
 
A concordância do verbo deve ficar no plural, pois tanto a porcentagem, quanto o especificativo estão no plural. 
 
Vinte por cento dos funcionários já foi (foram) embora. 
 

Concordância com Porcentagem 

Concordância com a Porcentagem = C.P; Concordância com o Especificativo = C.E; 
 
Sendo a porcentagem com decimais (7,4%; 1,8%), a concordância será com a parte inteira ou com o 
determinante. 
 
Ex: 3,8% da turma de inglês faltou/faltaram. 
      C.P        C.E                    C.E     C.P 
 
Ex: 1,8% dos alunos de inglês faltaram/faltou. 
      C.P            C.E                        C.E       C.P 
 
Ex: 70% da turma de inglês é/são pardos/parda. 
      C.P        C.E                C.E C.P   C.P     C.E 
 
OBS: Se a porcentagem não for determinada, ocorrerá a concordância apenas com a porcentagem. 
 
Ex: 3,8% faltaram. 
      C.P      C.P 
 
Ex: 1,8% faltou. 
      C.P    C.P 
 
Ex: 70% são pardos. 
      C.P  C.P   C.P    
 
Sendo o numeral precedido de algum determinante (artigo ou pronome), só será possível a 
concordância com o determinante, mesmo tendo especificativo. 
 
O 1% das carreatas não foi aprovado. 
 
Os 30% da população ficaram tristes pelo ocorrido. 
 
Aquele Milhão de carnívoros devorou tudo. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
14) A frase a seguir está totalmente correta: 
As mulheres vêm assinando metade dos artigos científicos no Brasil. 

Comentário: 
 
As mulheres vêm assinando metade dos artigos científicos no Brasil. 



 

Verbos Ter e Vir 

Normais: Ele tem/vem / Eles têm/Vêm; 

Derivados: Ele contém/advém; Eles contêm/advêm; 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Sorocaba - SP/2018) 
15) A frase a seguir está totalmente correta: 
As diferenças sociais numa mesma metrópole sempre haverão, mas a sociedade deve buscar reduzi-las. 

Comentário: 
 
As diferenças sociais numa mesma metrópole sempre haverão (haverá), mas a sociedade deve buscar reduzi-
las. 
 

Concordância com Haver, Existir e Ocorrer 

Haver é um verbo impessoal quando no sentido de Existir e Ocorrer. Dessa forma, não existirá 
sujeito, mas apenas objeto direto.  
 
Ocorrendo a troca do verbo Haver por ocorrer/existir, tais verbos devem se flexionar conforme o 
sujeito. 
 
Ex: Houve dois acidentes na cidade. 
       VTD      O.D 
 
    Ocorreram dois acidentes na cidade. 
           VI         Sujeito 
 
Ex: Há jogadores que não sabem jogar. 
      VTD      O.D 
 
Ex: Existem jogadores que não sabem jogar. 
           VI         Sujeito 
 
Há atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
VTD                                    OD 
 
Existem atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
     VI                                            Sujeito 
 
OBS: Ocorrer/Existir são verbos intransitivos, ou seja, não possuem complemento verbal (OD/OI). 
 
OBS: Estando o verbo Haver no sentido de Existir/Ocorrer, fazendo parte de uma locução verbal, o verbo 
auxiliar deve ficar no singular. 
 
Ex: Pode Haver jogadores no campo. 
    (Podem) 
 
Ex: Deve Haver cantores no Palco Sunset. 
    (Devem) 
 
OBS: Se trocar por Existir/Ocorrer, volta a flexionar. 
 
Ex: Podem existir jogadores no campo. 
 
Ex: Devem existir cantores no Palco Sunset. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Campinas - SP/2019) 
16) A frase a seguir está totalmente correta: 
Com a Revolução Industrial, ocorreu muitas mudanças na rotina das pessoas. 



Comentário: 
 
                                                                                   Sujeito 
Com a Revolução Industrial, ocorreu (ocorreram) muitas mudanças na rotina das pessoas. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Itapevi - SP/2019) 
17) A frase a seguir está totalmente correta: 
As almofadas do sofá da sala fora de seu lugar de origem tirava a senhora do sério. 

Comentário: 
 
      Sujeito 
As almofadas do sofá da sala fora de seu lugar de origem tirava (tiravam) a senhora do sério. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Itapevi - SP/2019) 
18) A frase a seguir está totalmente correta: 
Embora nos seja dado a estabilidade, o trabalho nos priva da liberdade na hora de administrar nosso tempo. 

Comentário: 
 
Embora nos seja dado (dada) a estabilidade, o trabalho nos priva da liberdade na hora de administrar nosso 
tempo. 
 
A estabilidade nos seja dada. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Valinhos - SP/2019) 
19) A frase a seguir está totalmente correta: 
Os especialistas concordam que se tratam de pessoas exigentes e autênticas. 

Comentário: 
 
Os especialistas concordam que se tratam (trata) de pessoas exigentes e autênticas. 
                                                     PIS           V.T.I  O.Indireto 
 
Quando o sujeito é indeterminado e estiver sendo utilizada a partícula “se”, o verbo deve permanecer no singular. 
 

Partícula de Indeterminação do Sujeito - PIS 

O sujeito será considerado indeterminado quando o “se” estiver acompanhado de VTI/VL/VI e não existir 
nenhum sujeito explícito ou oculto na frase. 
 
Sujeito Indeterminado: VTI/VL/VI + SE. 
 
Ex: Acorda-se feliz. 
         V.I + PIS Adj. Adv. 
 
Ex: Vive-se Feliz. 
     V.I + PIS Adj. Adv. 
 
 
Ex: Necessita-se de pessoas jovens. 
          V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Trata-se de doenças. 
     V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Nem sempre se é justo nesse mundo. 
                        PIS+V.L  
 



OBS: Quando o sujeito é indeterminado e estiver sendo utilizada a partícula “se”, o verbo deve permanecer 
no singular. 
 
Ex: Necessita-se de pessoas jovens. 
          V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Trata-se de doenças. 
     V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
 
OBS: Quando o verbo for transitivo direto, a partícula “se” será apassivadora e não existirá complemento, 
mas sim sujeito. 
 
Ex: Compram-se casas. (Casas são compradas). 
           V.T.D +P.A + Suj. 
 
Macete: Se há P.A não há O.D. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
20) Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do trecho da letra de música anteriormente 
apresentado, julgue o item que se segue. 
Em “Mas não me deixe sentar” (v.11), a colocação do pronome “me” após a forma verbal “deixe” — deixe-me — 
prejudicaria a correção gramatical do trecho. 

Comentário: 
 

Colocação Pronominal – Verbo no Infinitivo 

Ex. 01: Mas não me deixe sentar. (Próclise devido à palavra atrativa - Correta). 
Ex. 02: Mas não deixe-me sentar. (Forma incorreta, pois é obrigatória a próclise quando existir palavra 
atrativa). 
Ex. 03: Mas não deixe me sentar. (Trata-se de uma próclise referente ao verbo principal “sentar” – Correta). 
Ex. 04: Mas não deixe sentar-me. (Trata-se de uma ênclise referente ao verbo principal “sentar” – Correta). 

 
Gabarito: Correto. 

 
 
 
 
 
 
 


