
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROCURADOR 

QUESTÕES DE GRAMÁTICA 

Prof. Claiton Natal  

 Olá, quanto aos aspectos gramaticais, o examinador da Fundação Carlos Chagas não apresentou nenhuma 
surpresa na prova de língua portuguesa. Caíram questões gramaticais que são recorrentes: três questões 
em que foi cobrada a redação clara e correta; uma questão de voz verbal com correlação de tempos e 
modos verbais; e uma de concordância. Vamos, então, a análise dessas abordagens.  

 
Questão 4 
Gabarito: D 
a) construção incoerente 
b) Ao inserirmos o trecho da alternativa “B” imediatamente após “As iniciativas desses coletivos”, teremos a 

seguinte construção: “As iniciativas desses coletivos conquanto munidas de novos dispositivos, 
possivelmente virão contemplar a legislação”. Observe que faltou uma vírgula imediatamente após a 
“coletivos”, visto que a expressão adverbial “conquanto munidas de novos dispositivos” está intercalada.  

c) Deve-se empregar uma vírgula imediatamente após “As iniciativas desses coletivos”, pois a oração “desde 
que a tornem possível” está intercalada.  

d) CORRETA E COERENTE  
e) Novamente, deve-se empregar vírgula imediatamente após o termo introdutório “As iniciativas desses 

coletivos”.  
 
 
QUESTÃO 5 
Gabarito: E 
a) A preposição que introduz a oração adjetiva explicativa “em cujos avanços se marcam no nosso cotidiano” 

deve ser retirada.  
b) A forma verbal “se refere” tem de concordar com o núcleo do sujeito “Termos”.  
c) A forma verbal “Pode se dar” deve ser flexionada no plural: Podem se dar – e, ainda, faltou sinal indicativo 

de crase em “quanto a interpretação detalhista”.  
d) Além da falta de clareza, há incorreção gramatical.  
e) CORRETA 
 
QUESTÃO 6 
Gabarito: E 
Nesta questão, o examinador pede a estrutura que possua voz passiva e que esteja correta quanto à articulação 

entre tempos e modos verbais. Note que podemos chegar à resposta pela análise da voz verbal das 
alternativas, pois só há voz passiva na alternativa “E”.  

 
 
QUESTÃO 8 
Gabarito: C 
No trecho “Tendo-lhe o médico censurado essa atividade por nociva à saúde”, a estrutura de valor adverbial 

“por nociva à saúde” denota causal – e notamos facilmente a elipse (omissão) do verbo ser imediatamente 
após a preposição “por”.  

 
 



 
QUESTÃO 9 
Gabarito: C 
a) construção incoerente 
b) O pronome oblíquo átono “se” imediatamente após o particípio em “Havendo censurado-lhe” deixa o trecho 

gramaticalmente incorreto.  
c) ALTERNATIVA CORRETA 
d) Em repreendeu-lhe, o pronome “lhe” deve ser substituído por “o”, visto que o verbo repreender é transitivo 

direto.  
 
QUESTÃO 10 
Gabarito: A 
Esta abordagem é recorrente nas provas da Fundação Carlos Chagas. O examinador pede que o candidato 

identifique o núcleo do sujeito. Observe: na alternativa “A”, o verbo registrar concorda com o núcleo do 
sujeito passivo “momentos”. Importante! Neste caso, o pronome “se” é apassivador. Temos, então, uma 
estrutura de voz passiva sintética.  
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