
   
  

PROVA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ESCREVENTE 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO NÚMERO 1 

COMENTÁRIO: divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais. 

 A questão cobra uma informação explícita que perpassa todo o texto: a diferença entre a linguagem culta 

reproduzida na novela de época (Tempo de amar) e a linguagem do cotidiano atual. 

GABARITO E 

 
 
QUESTÃO NÚMERO 2 

COMENTÁRIO: a harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização 
de uma época seja mais bem entendida pelo público.  

A afirmação pode ser validade no último parágrafo do texto, em que se fala de estética e da linguagem e de 
sua importância para uma novela de época. 

 
GABARITO C 

 

QUESTÃO NÚMERO 3 

COMENTÁRIO: ... então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. 
O trecho “entrasse junto com a gente” exemplifica linguagem coloquial, sobretudo no emprego do termo “a 

gente”. 
 
GABARITO D 

 

QUESTÃO NÚMERO 4 

COMENTÁRIO: reflexivo, possessivo e reflexivo. 
Na primeira e na terceira ocorrência, o ‘se’ é, de fato, parte integrante de verbos pronominais (expressa-se e 

sentir-se), associando-se, dessa forma, à ideia de reflexividade.  
 
GABARITO D 

 

QUESTÃO NÚMERO 5 

COMENTÁRIO: Quem assiste a “Tempo de Amar” já percebeu o português muitíssimo culto... / 
Paulatinamente, a escrita foi ficando mais fácil. 

A questão cobra relações de sinonímia (identidade semântica) do verbo reparar (perceber) e dos advérbios 
extremamente (muito) e paulatinamente (aos poucos, lentamente). 



   
  

GABARITO B 

 
QUESTÃO NÚMERO 6 

COMENTÁRIO: a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso suas 
regras tenham de ser violadas. 

A afirmativa A apresenta a ideia principal do texto, reforçada no último parágrafo: “A linguagem fez para que 
nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela”. 

GABARITO A 

 
 

QUESTÃO NÚMERO 7 

COMENTÁRIO: Era um dia ensolarado, e não se sabe como foi atropelado aquela mulher em uma avenida 
tranquila. 

A questão concentra-se nas regras de concordância normal, plenamente atendidas na alternativa C, em que 
“anexos” concorda com “documentos”. Na A, o certo seria “foi atropelada aquela mulher”; na B, “há menos 
chuvas”; na D, ‘uma cobra estava escondida”; na E, “flores coloridas”. 

 

GABARITO C 

 

QUESTÃO NÚMERO 8 

COMENTÁRIO: Sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos, sejam eles lógicos ou artísticos. 
Erros das demais alternativas: A; não se inicia frase com pronome (partícula) apassivador; B: verbo do particípio 

rejeita a ênclise; C: "já" é advérbio e, por isso, fator de próclise; D: não se usa ênclise com verbo no futuro. 
 

GABARITO E 

  
 
QUESTÃO NÚMERO 9  

COMENTÁRIO: mostrar diferentes perspectivas em relação à gramá- tica, concluindo que ela é relevante e que 
algumas de suas partes assemelham-se a fases da vida. 

A questão cobra um entendimento sistêmico do texto (texto na sua integralidade), porém a afirmação pode 
ser particularmente confirmada no início do quarto parágrafo. 

 
GABARITO A 

 
 

QUESTÃO NÚMERO 10  

COMENTÁRIO: o narrador demonstra reconhecimento pelo que lhe foi ensinado pelos professores; o narrador 
questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas. 



   
  

A questão pede a confluência da interpretação de texto e dos sinais de pontuação, abordando a literariedade 
do uso do ponto de interrogação: questionar. 

 
GABARITO E 

 

QUESTÃO NÚMERO 11 

COMENTÁRIO: o pleno encantamento marca esse período da vida, e as emoções tendem a mostrar-se com 
mais intensidade e espontaneidade. 

A questão exige do candidato uma interpretação do texto, ou seja, uma leitura para além da mera 
compreensão. O texto permite associar o uso de exclamação na infância à noção de encantamento. 

 

GABARITO D 

 

QUESTÃO NÚMERO 12 

COMENTÁRIO: o contato com a gramática ocasionou, na obra de George Moore, o comprometimento da 
qualidade de sua escrita. 

A frase George Moore – escreveu excelente inglês, até que descobriu a gramática deixa pressuposto que o 
fato de descobrir a gramática fez que George Moore deixasse de escrever excelente inglês, o que é uma 
crítica ao ensino/aprendizagem da gramática. 

 
GABARITO B 

  

 
QUESTÃO NÚMERO 13 

COMENTÁRIO: Me dá! É meu! / Ovo! Uva! Ivo viu o ovo! Ivo viu a uva! O ovo viu a uva! 
Ideia de possessividade: Me dá! É meu! 
Escolarização: Ivo viu a uva – frase tradicional e caricaturalmente associada ao processo de alfabetização. 
 

GABARITO C 

 

 
QUESTÃO NÚMERO 14 

COMENTÁRIO: conformidade e comparação 
O primeiro “como” tem valor conformativo, equivale a “conforme”; o segundo expressa uma comparação por 

igualdade (país como este = país igual a este) 
 

GABARITO D 

 



   
  

 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 15 

COMENTÁRIO: Há quem discorde dessas opiniões. / Para enfeitar uma crônica, não tem coisa melhor do que 
uma citação. / Vou até mais longe, afirmando que vida é pontuação. 

A questão cobra essencialmente regência, associando aos verbos preposições não solicitadas ou indevidas, 
como, em “discorde com” e “afirmando de” (alternativa A), por exemplo. 

  
GABARITO B 

 
 

QUESTÃO NÚMERO 16  

COMENTÁRIO: somente; bem além; limitada. 
Outra questão de sinônimos, com equivalência de sentido. No dicionário, a palavra “baliza” significa limite, e a 

banca costumar indicar o sentido dicionarizado. No contexto, porém, é possível entender “balizar” como 

orientar. Entendemos, para a segunda lacuna, que o uso de “afora” (movimento para fora, o exterior) não 

se alinha ao sentido de “longe” (termo empregado no texto), por isso optamos pela alternativa E. 

GABARITO E 

 
 
 
QUESTÃO NÚMERO 17 

COMENTÁRIO: Gramática é um negócio importante que se ensina na escola. 
As demais alternativas apresentam erros de diversas naturezas. B e D: Se ensina (o certo seria Ensina-se); C: 

emprego indevido do pronome “cujo”; E: emprego do pronome “lhe” na função de objeto direto de 
“ensina”. 

 
GABARITO A 

 
 
QUESTÃO NÚMERO 18 

COMENTÁRIO: Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo. Vou até mais longe: vida é pontuação. 
Há metáforas (portanto linguagem figurada) em "vida é gramática" e "vida é pontuação". 
 
GABARITO A 

 
 

 

 



   
  

QUESTÃO NÚMERO 19 

COMENTÁRIO: as ... às ... a ... a 

O 1º "A" é só preposição, pois perturbar é verbo transitivo direto; na segunda lacuna, há crase, em função de 

locução adverbial feminina; na terceira e na quarta lacunas, o 'A' é só preposição. 

GABARITO C 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 20 

COMENTÁRIO: o adolescente considera penosa a tarefa de ler um livro de 446 páginas. 

A questão pede uma informação explícita que é, de fato, a ideia principal do texto: a dificuldade que um 

adolescente tem de proceder à leitura de um texto longo. 

 

GABARITO B 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 21 

COMENTÁRIO: liberto e expandidos. 

Questão de antônimo, ou seja, pede um sentido oposto. Recluso é sinônimo de preso e antônimo de liberto 

ou livre; comprimir é o contrário de expandir. 

 

GABARITO D 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 22 

COMENTÁRIO: quingentésima, reforçando a extensão da obra. 

O numeral ordinal correspondente a 500 é quingentésimo. Se o candidato não soubesse, poderia ter-se 

concentrado na segunda parte da questão, pois a intenção do autor é reforçar a extensão da obra. 

 

GABARITO A 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 23 

COMENTÁRIO: “Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras quarenta e oito páginas!”, o 

qual revela o pensamento do adolescente e, ao mesmo tempo, sinaliza sua dispersão na leitura. 

A alternativa E é a única que apresenta frase com sentido próprio (literal, denotativo) e explicação correta para 

o trecho do texto. Nas demais, ou o sentido é não literal ou há erro na interpretação fornecida pela banca. 



   
  

GABARITO E 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 24 

COMENTÁRIO: O bloco de doze páginas provoca os xingamentos do adolescente, e logo são proferidas as 

desculpas 

Os dois verbos estão alinhados ao sujeito: “provoca” concorda com “bloco” (núcleo do seu sujeito) e “são 

proferidas” concorda com “desculpas”. 

 

GABARITO B 
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