
 

 

Língua Portuguesa 
 
Questão 1:  
Gabarito: D 
A ideia de defesa da função social do servidor público é apresentada logo no início do 
texto. O primeiro período traz essa marcação no trecho: O servidor público é o 
indivíduo cuja atividade tem uma função social.  
 
Questão 2:  
Gabarito: A 
A primeira assertiva pode ser confirmada no trecho: O servidor público trabalha para a 
administração do Estado, por exemplo, para uma prefeitura, um hospital público, uma 
escola pública ou EM INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA NACIONAL.  
A segunda assertiva também está correta, o que pode ser confirmado do trecho: 
podem concorrer todos os cidadãos que que preencham os requisitos estabelecidos 
por lei.  
A terceira assertiva é uma extrapolação, pois não existem apontamentos no texto que 
confirmem essa informação acerca do valor dos salários.  
A quarta assertiva está incorreta, pois, ao final do texto, o trecho confirma 
posicionamentos diferentes: Por outro lado, em certas ocasiões, os funcionários ou 
servidores públicos são percebidos de maneira crítica... 
 
Questão 3: 
Gabarito: E 
O contraste apresentado ao longo do texto está presente entre serviço público e 
atividade privada, pois essas duas expressões assumem ideias opostas, como uma 
espécie de comparação.  
 
Questão 4 
Gabarito: E 
A locução conjuntiva “assim como” apresenta sentido de equivalência entre as regras 
do estatuto e o regime sancionador. 
Na letra A, o “ou seja” introduz uma ratificação, uma reiteração. Na letra B, o “ assim” 
introduz uma conclusão. Na letra C, o “por exemplo” introduz uma explicação. Na letra 
D, o “já que” apresenta a ideia de causa.  
 
Questão 5 
Gabarito: E 
Assertiva 1: A repetição de “servidor público” é o assunto central do texto, sua 
repetição auxilia a progressão do texto.  
Assertiva 2: O uso do singular de “servidor público” deve ser entendido como uma 
generalização, como uma forma de representar a coletividade.  
Assertiva 3: O sujeito das duas formas verbais “existem” e “têm” é o “ Esses 
trabalhadores”.  
Assertiva 4: O uso do pronome possessivo “SUA” indica que a função social é DOS 
SERVIDORES PÙBLICOS.  
 
Questão 6 
Gabarito: D 
A locução conjuntiva “Por outro lado” é marcador de adversidade, ou seja, de 
contraste em relação à oração anterior. Apresenta sentido de oposição, isso quer dizer 
que a oração subsequente apresenta um ponto de vista que diverge do ponto de vista 
anterior.  
 
Questão 7 



 

 

Gabarito: A 
Na letra A existe uma expressão partitiva em “ A maioria dos funcionários públicos”, ou 
seja, a concordância pode ser com “maioria”, no singular, ou com “funcionários 
públicos”, no plural.  
Na letra B, o verbo “ haviam” deveria estar no singular, pois tem sentido existencial.  
Na letra C, o verbo “considerou” deveria estar no plural para concordar com “os bons 
trabalhadores”. 
Na letra D, o verbo “propõe” deveria estar no plural para concordar com 
“trabalhadores”. 
Na letra E, o verbo “resta” deveria estar no plural para concordar com “servidores”. 
 
Questão 8 
Gabarito: E 
Na letra A, a grafia correta é MAS, uma vez que se trata de conjunção adversativa.  
Na letra B, a grafia correta é MAU, uma vez que se trata de o contrário de BOM. 
Na letra C, a grafia correta é PORQUE, pois se trata de conjunção causal.  
Na letra D, a grafia correta é estar, pois se trata de verbo no infinitivo. 
Na letra E a grafia está correta, pois o porquê está substantivado, ou seja, precisa 
estar junto e acentuado.  
 
09)  

Gabarito: B 

Comentário 

1. Segundo o texto, o autor considera retirar uma flor de um jardim um crime. É lógico que tal 

confissão só pode ser encarada dessa maneira em um texto literário (ficcional) 

2. A linguagem a que se refere esta opção não pode ser considerada rebuscada. Além disso o 

texto se caracteriza pelo tom ficcional e literário. 

3. Existe a personificação (prosopopeia) da flor no texto número 2.  

4. Não há uma mesma opinião entre o narrador e o porteiro sobre a flor.  Para este, não passa 

de um lixo; para aquele, uma coisa capaz de ter sentimentos humanizados. 

 

10) 

Gabarito:  D 

Comentário 

A. Se mantivéssemos...  

B. ... interveio... 

C. Nós requerêssemos... 

D. Resposta 

E. ... entretiveram... 

 

11) 

Gabarito: C 

Comentário 



 

 

Segundo o manual de redação oficial da presidência da republica, o tratamento a ser usado no 

caso em questão seria Vossa Excelência. É IMPORTANTE FRISAR QUE ESSA RESPOSTA SEGUE 

ESSE MANUAL. ALÉM DISSO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE ASSUNTO NÃO FOI 

PREVISTO EM EDITAL. 

 

12)  

Gabarito: D 

Comentário 

A. ... dá-la... 

B. ... traduzi-lo. 

C. ... repeti-lo... 

D. Resposta 

E. ...distingui-lo... 

 

13) 

Gabarito: B 

Comentário 

A. Vírgula obrigatória: antes de oração coordenada sindética adversativa. 

B. Resposta 

C. Obrigatória: separando orações coordenadas assindéticas. 

D. Obrigatória: separando oração adverbial reduzida de gerúndio deslocada. 

E. Obrigatória: marca a intervenção subjetiva direta do falante na frase. 

 

14)  

Gabarito: A 

Comentário 

1. Correta: o termo DESACATO marca o tema da charge. 

2. Correto: na figura da direita, vê-se uma clara postura agressiva em relação ao 

funcionário representado pela figura à esquerda. 

3. Correta: as representações gráficas no balão (cobra , bomba), claramente, 

caracterizam a postura agressiva do personagem à direita. 

4. Errada: a postura das duas figuras, na charge, são antagônicas (opostas). 

 

15) 

Gabarito: A 

Comentário 



 

 

A oração “que está exercendo seu trabalho” é classificada como subordinada adjetiva restritiva 

cujo papel é restringir, determinar, ESPECIFICAR o substantivo a que se refere. Por isso a 

resposta desta questão tem de ser a letra A 

 

 

  

 


