
 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 

Gabarito: E 

A relação estabelecida é de concessão, o que reduz as possibilidades para as alternativas C e E. A alternativa C, 
entretanto, exigiria um ajuste na flexão do verbo 'parecer', por isso deve ser descartada, já que o enunciado 
afirma que a substituição deve ser feita "sem que nenhuma outra modificação seja feita". 
 

Questão 2 

Gabarito: C 

O fato de não entendermos de medicina, direito ou matemática é consequência do fato de o estudo muito 
aplicado ficar inacessível aos que não se dedicaram muito a ele. 
 

Questão 3 

Gabarito: D 

A questão cobra meramente a correção gramatical, não depende da leitura do texto. Todas as alternativas, 
exceto a D, apresentam erros gramaticais. Vejamos alguns exemplos (destacamos apenas um erro de cada 
alternativa, mas em algumas há mais de um) 
a) a primeira vírgula separa o verbo de ligação do predicativo do sujeito. 
b) O verbo “saber” tem sujeito oracional e deveria estar no singular. 
c) A forma verbal “hajam” não poderia estar no plural, já que o verbo é impessoal (haver no sentido de existir) 
e) O verbo “tratar” tem sujeito oracional, logo deve estar no singular. 
 

Questão 4 

Gabarito: A 

O pronome 'que' refere-se ao termo 'forma' (feminino singular) e está precedido da preposição 'em', 
equivalendo a 'na qual'. 
 

Questão 5 

Gabarito: B 

“Por conseguinte” é uma locução conjuntiva conclusiva. 
 

Questão 6 

Gabarito: B 

 
O sujeito é uma expressão partitiva (a maioria de) seguida de termo determinante no plural (pessoas), logo o 



 

 

 

verbo pode concordar no singular (com “maioria”) ou no plural (com “pessoas”). 
 

Questão 7 

Gabarito: D 

Em “existe uma enorme diferença”, o termo “uma enorme diferença” é o sujeito da forma verbal “existe”; por 
isso, é responsável pela concordância verbal. 

Questão 8 

Gabarito: E 

A questão cobrou essencialmente aspectos gramaticais, prescindindo da leitura do texto. Todas as alternativas, 
exceto a E , apresentam erros gramaticais. Vejamos alguns exemplos (destacamos apenas um erro de cada 
alternativa) 
a) a forma verbal ‘foram’ deveria estar no singular (foi), pois tem sujeito oracional. 
b) a forma verbal ‘notam’ deveria estar no singular, pois tem sujeito oracional. 
c) a forma verbal ‘reage’ deveria estar no plural para concordar com ‘áreas’ (núcleo do sujeito) 
d) não pode haver artigo depois do relativo ‘cujos’. 
 

Questão 9 

Gabarito: A 

I. O texto afirma que “é uma hipótese que o canto tenha precedido a fala”. Essa hipótese é considerada pelos 
pesquisadores. Se é uma hipótese (uma suposição), então é algo em que eles acreditam, ou seja, de que não 
duvidam ou que ignoram. 
II. A preposição “para” introduz complemento de “passagem”, não se relaciona à ideia de finalidade. 
III. A conjunção “quando” expressa ideia de tempo, permitindo inferir a ideia de sempre que no contexto. 
 

Questão 10 

Gabarito: C 

O essencial é lembrar duas regras: o objeto direto da voz ativa vira o sujeito da passiva e o tempo verbal deve ser 
mantido. 
construíssem a base da civilização = a base da civilização fosse construída 
 

Questão 11 

Gabarito: C 

O verbo do enunciado é transitivo direto, assim como o da alternativa C 
 

Questão 12 

Gabarito: D 

Os termos destacados exercem a função de objeto direto, logo não podem ser substituídos por “lhe”. Logo, 
eliminam-se as alternativas A, B, C e E, já que trazem o ‘lhe’ como substituto de, pelo menos, um dos termos. 
 
 



 

 

 

Questão 13 

Gabarito: B 

I. Certo - Os dois verbos estão no pretérito imperfeito do indicativo. 
II. Certo -  O texto, na sequência, afirma que um argumento “em defesa da televisão. A expressão “a arte 
popular” reporta à “televisão”, que é comparada ao cinema e vista, por muito tempo, como inferior a ele – ideia 
refutada pela afirmação inicial do texto. 
III. Errado - O termo “ela” tem como referente “televisão”. 
 
 

Questão 14 

Gabarito: D 

O verbo indicar deve concordar com o núcleo do sujeito, o substantivo ‘mudanças’, portanto deve adotar, 
necessariamente, a forma “indicam”. Nas demais alternativas, o verbo deveria concordar com os seguintes 
termos (no singular) 
a) declaração  
b) assunto 
c) série  
e) drama  
 

Questão 15 

Gabarito: E 

Em “surgem novos padrões de atenção”, o termo destacado exerce a função de sujeito, assim como o termo 
“Cientistas” em “Cientistas sempre flertaram com a comunicação” 
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