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1. CESPE - 2019 - PGM - Campo Grande - MS - Procurador Municipal
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir.
O texto trata de aspectos associados a litígios estruturais sem, contudo, apresentar explicitamente uma definição 

para esse conceito.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipa

l
Julgue o seguinte item, considerando os aspectos textuais e gramaticais do cartaz precedente veiculado pelo Minis-

tério Público Federal, no âmbito do projeto Amazônia Protege.



LÍNGUA PORTUGUESA

2

As formas verbais “Acesse”, “conheça” e “consulte” caracterizam-se por uma uniformidade na flexão de modo e 
de pessoa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADOC

3. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal
Julgue o seguinte item, considerando os aspectos textuais e gramaticais do cartaz precedente veiculado pelo Minis-

tério Público Federal, no âmbito do projeto Amazônia Protege.

No texto, observam-se trechos expositivo e injuntivo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal
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A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

Os termos “da contribuição de brancos, negros e índios” (l.4) e “de escravos” (l.20) desempenham a mesma função 
sintática nos períodos em que ocorrem.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal
A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, as vírgulas que isolam a oração “que hoje se consideram consti-
tutivas da nacionalidade” (l. 17 e 18) poderiam ser suprimidas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal
A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

O sujeito da oração iniciada por “Louva-se” (l.2) é indeterminado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal
A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB1A1-II, julgue o item subsecutivo.

O uso do acento grave em “à mistura racial” (l.13) é facultativo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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8. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia
A) injuntiva.
B) narrativa.
C) descritiva.
D) expositiva.
E) argumentativa.

9. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos
No texto CB1A1-II, a palavra “labor” (l.7) é sinônimo de
A) trabalho.
B) favor.
C) luta
D) atenção.
E) sofrimento.
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10. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos
O texto CB1A1-II afirma que

A) a integridade e a sensatez são características encontradas nos atos dos gestores públicos.
B) a razoabilidade administrativa exige dos gestores públicos equilíbrio entre o gasto de dinheiro público e os bene-

fícios desse gasto para a população.
C) o desvio de dinheiro público por gestores públicos geralmente se deve a questões pessoais ou familiares.
D) a degeneração de caráter atinge alguns gestores públicos antes mesmo de sua posse, ou quando da sua inserção 

em um ambiente corrupto.
E) o mau trabalho dos gestores públicos tem gerado, além de desperdício de dinheiro público, sobrecarga tributária 

e poucas perspectivas de vantagem para o povo.

11. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos



LÍNGUA PORTUGUESA

6

No texto CB1A1-I, poderia ser substituído por havia o 
verbo ter empregado em

A) “Não tinha mais que vinte casas mortas” (l. 1 e 2).
B) “Algumas construções nem sequer tinham telhado” 

(l.3).
C) “Nem o ar tinha esperança de ser vento” (l. 4 e 5).
D) “Em Juazeiro tinha gente” (l. 11 e 12).
E) “Não tinha tanto dinheiro para comer” (l. 31 e 32).

12-CESPE - 2002 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL

Com base no texto, julgue o seguinte item.
O fato de o Brasil ser “o segundo maior consumidor de 

cocaína do mundo” (L.1-2) conservará as mesmas relações 
de coerência com a argumentação do texto se, em lugar 
de “acreditam” (L.1), for usado sabem, com as devidas al-
terações sintáticas.

(     ) CERTO
(     ) ERRADO

13-CESPE - 2002 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL

Gasolina sobe até 10% amanhã; encha o tanque até 
meia-noite

O consumidor tem até hoje à noite, 15/3/2002, para 
encher o tanque do carro. A gasolina fica 9,39% mais cara 
nas refinarias a partir da zero hora deste sábado. Para o 
consumidor, o reajuste será de 10%. É a segunda vez que a 

gasolina sobe neste mês. O último aumento para o consu-
midor foi de 2% no dia 2 de março. Segundo a PETROBRAS, 
desde o começo do mês, “a gasolina apresentou altas di-
árias, sucessivas, em todos os mercados mundiais”. A PE-
TROBRAS afirmou que a valorização do real em relação ao 
dólar permitiu que o reajuste no Brasil fosse inferior aos 
percentuais internacionais. Desde o início do ano, o mer-
cado de gasolina é livre, e a PETROBRAS tem autonomia 
para definir o seu preço. Em janeiro, houve uma redução 
de 25% no preço do combustível nas refinarias e, para o 
consumidor, essa redução foi de 20%. A empresa estima 
que, com o novo reajuste, o preço da gasolina para o con-
sumidor ainda acumulará neste ano uma queda de 15% 
em relação a 2001.

Internet: : <www.folha.com.br>. Acesso em 17/3/2002 
(com adaptações).

Tendo em vista o CTB e o texto, julgue o item seguinte.
A argumentação do texto está organizada sobre dois 

conjuntos de informações — aquelas atribuídas ao reda-
tor e aquelas atribuídas à PETROBRAS — e a informação 
do título pertence ao conjunto de informações da PETRO-
BRAS.

(     ) CERTO
(     ) ERRADO

14-CESPE - 2002 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL

Gasolina sobe até 10% amanhã; encha o tanque até 
meia-noite

O consumidor tem até hoje à noite, 15/3/2002, para 
encher o tanque do carro. A gasolina fica 9,39% mais cara 
nas refinarias a partir da zero hora deste sábado. Para o 
consumidor, o reajuste será de 10%. É a segunda vez que a 
gasolina sobe neste mês. O último aumento para o consu-
midor foi de 2% no dia 2 de março. Segundo a PETROBRAS, 
desde o começo do mês, “a gasolina apresentou altas di-
árias, sucessivas, em todos os mercados mundiais”. A PE-
TROBRAS afirmou que a valorização do real em relação ao 
dólar permitiu que o reajuste no Brasil fosse inferior aos 
percentuais internacionais. Desde o início do ano, o mer-
cado de gasolina é livre, e a PETROBRAS tem autonomia 
para definir o seu preço. Em janeiro, houve uma redução 
de 25% no preço do combustível nas refinarias e, para o 
consumidor, essa redução foi de 20%. A empresa estima 
que, com o novo reajuste, o preço da gasolina para o con-
sumidor ainda acumulará neste ano uma queda de 15% 
em relação a 2001.
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