
 

 

PROVA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA –  COR AMARELA 
 

1. Letra E. 
Ambas as ocorrências do pronome que são classificadas como pronomes relativos. A primeira ocorrência retoma o 
nome distância; a segunda ocorrência retoma o nome faixa. 
 
2. Letra A. 
Na alternativa (a), o erro principal está na afirmação sobre a tipologia textual: não se trata de uma descrição. Também 
se pode questionar a classificação do gênero como notícia (na verdade, há mais características de reportagem).  
 
3. Letra E. 
Nas alternativas (a), (b), (c) e (d), o vocábulo que é pronome relativo. Esses pronomes relativos exercem a função 
sintática de sujeito. Em (e), o pronome que exerce função sintática de complemento verbal.  
 
4. Letra D. 
O trecho em destaque (“onde eles são encontrados, do que são constituídos, se têm atmosferas”) exemplifica o que 
se pode aprender sobre pequenos planetas.  
 
5. Letra C. 
O uso das aspas é claro recurso para destacar as distintas percepções sobre as distâncias: na astronomia, a distância 
de seis anos-luz é pequena; para os parâmetros terrestres (cuja medida mais comum é a de quilômetro), a distância é 
enorme. 
 
6. Letra B. 
Observe a adequação das afirmativas em (I), (II) e (III): 
I. Não há erro de comparação, pois a expressão “parecida com” traduz adequadamente a ideia.  
II. O plural de ano-luz é anos-luz. O plural de azul-celeste é azuis-celestes. Vê-se, portanto, que a formação do plural é 
diferente.  
III. O pronome aquela faz referência a um conhecimento não expresso no texto. Com isso, a referência é externa ao 
texto (sendo por isso denominada exofórica).  
Assim, apenas as afirmativas em (I) e (III) estão corretas. 
 
7. Letra D. 
Observe a adequação das afirmativas em (I), (II) e (III): 
I. Afirmação de acordo com o MRPR (página 10). 
II. Afirmação de acordo com o MRPR (página 11). 
III. Afirmação de acordo com o MRPR (página 11). 
Assim, todas as afirmativas estão corretas. 
 
8. Letra D. 
A alternativa (d) é a correta, pois a informação de que “é impossível haver qualquer forma de vida no novo planeta” 
está explícita nas linhas de 32 a 35.  
 
9. Letra C. 
Vejamos as inadequações das afirmações em (I), (II) e (IV): 
I. Gostar de cenoura não é premissa para ser coelho. 
II. Não se pode realizar a generalização a partir de um espaço amostral reduzido. 



 

IV. O que o torna um coelho não é gostar de cenoura (mas sua constituição biológica).  
 
10. Letra D. 
a) Não obstante a lógica esteja errada... 
b) ... a lógica está errada. 
c) porquanto é conjunção explicativa, por isso a forma correta (no indicativo) seria: Porquanto a lógica está errada, 
elas dançarão do mesmo jeito. 
e) Conquanto elas viessem a dançar do mesmo jeito, a lógica estava errada.  
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