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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01. LETRA D. O verbo “esquecer”, pronominal, é transitivo indireto. Pede complemento com apoio de 

preposição “de”. O verbo chegar é intransitivo, indica movimento e pede apoio da preposição “a”, e não “em”. 
 

02. LETRA B: Somente o verbo “completado” se encontra no particípio. Há dois verbos no infinitivo, não há 

verbo na voz passiva e os dois primeiros verbos estão no pretérito imperfeito. Verbo no infinitivo anda sempre 

com preposição. Verbo no futuro do subjuntivo, anda sempre com conjunção. Colocando a frase na ordem 

direta, prefiro o leite àquela cerveja, ocorrendo assim o paralelismo. 

 

06. LETRA D. O verbo da primeira oração está no futuro do pretérito. O pronome ESSE é anafórico porque 

retoma a um termo antecedente que está subentendido no contexto. A segunda oração começa com a conjunção 

integrante QUE e explica a oração antecedente, sendo uma oração substantiva apositiva. 

 

07. LETRA B: A expressão “em mãos” é invariável. Portanto, deve-se usar “em mão”. A palavra alerta é um 

adverbio, portanto, invariável. 

 

12. LETRA A: O verbo “preferir” é transitivo direto e indireto, “pede “ dois complementos. O objeto indireto 

possui preposição “a” e não “que”. O comando da questão pediu a incorreta, portanto, o verbo preferir pede 

apoio da preposição A, e não QUE. 

 

13. LETRA C. Polissemia significa “ multiplicidade de sentidos de uma palavra. Ocorre polissemia na palavra 

“ligar”. Há duas frases com o verbo ligar no imperativo: “liga pra gente!” e “Ligue e confira”, o imperativo é 

modo que expressa ordem conselho ou pedido. 

 

22. LETRA C. Direito e o torto: paradoxo. Ajudar a viver e a morrer: ironia. A resposta tem a ver com a 

interpretação textual. Um era advogado e o outro, médico. A interpretação se refere à frase, apenas. Formados: 

um como médico, e outro como advogado. Prontos: para a vida. Sendo assim, temos de perceber (sei que é 

difícil) que a palavra formados se refere à formação profissional. Obviamente que vida e morte também 

representam antítese, no contexto da frase, também ironia, posto que a função do médico é cuidar da vida, o 

contrário da vida, morte. 

 

23. LETRA D. Dispensa comentário. Nas alternativas, há as explicações inerentes a cada função da linguagem. 

A função referencial é aquela em que o foco do texto é a mensagem, o texto é informativo e não há o 

posicionamento do emissor. 

 

25. LETRA D. Clara necessidade de inferência do leitor para entender a ironia da charge. O homem da gravata 

usa uma expressão que faz alusão às falas de pessoas que usam sistemas operacionais de computadores, para 

que o leitor perceba isso, ele precisa usar sua capacidade de inferência, esse tipo de linguagem é subjetiva. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

44. LETRA A. De acordo com a Cf/88, art. 37, VII: 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

 

ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA 
 

57 – ANULADA. 

ATOS CÍVEIS 
 

73. ANULADA. 

 


