
 

PROVA - SEQUENCIAL 007/024 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO  

QUESTÕES DE GRAMÁTICA - Nº 1  a 15 

Prof. Gustavo Silva 

  

QUESTÃO NÚMERO: 1 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Em primeiro lugar, é necessário observar que se trata de uma questão de interpretação               
textual, visto que a expressão “Depreende-se do texto” ratifica esta afirmação. Logo, o candidato deverá               
faz uma conclusão a partir da assertiva. Segundo o texto, o local em que você cresce tem influência nas                   
suas habilidades de localização. Por sua vez, o terceiro parágrafo afirma que, por meio da pesquisa, quem                 
mora em área rural ou vilarejos tem uma taxa de acerto maior, e isso se manteve independentemente da                  
correção de outros fatores, como idade ou gênero. Por isso, não se pode concluir que idade ou gênero                  
têm impacto semelhante ao impacto do local da habitação. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 2 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Inicialmente, vale frisar que se trata de uma questão de compreensão textual, ou seja, a                
resposta estará explícita no texto. Certamente, este tipo de questão é mais fácil. Basta você procurar                
marcas textuais. Assim, podemos observar que a resposta está no último parágrafo do texto. Leia o trecho                 
“... Também oferecem meios de transporte, como ônibus ou metrô, em que você não precisa memorizar                
o caminho - somente os pontos inicial e final. Talvez tudo isso, a longo prazo, acabe prejudicando o                  
desenvolvimento da capacidade de se orientar.”. Portanto, essa passagem responde perfeitamente este            
item.  

 

QUESTÃO NÚMERO: 3 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: Temos mais uma questão de interpretação textual, uma vez que o trecho “Infere-se do               
texto” corrobora esta afirmação. Certamente, esta questão foi a mais fácil da prova, pois os dois últimos                 
parágrafos do texto permitem a inferência de que quanto mais organizado for o formato da cidade, piores                 
serão as habilidades de navegação de seus habitantes. O texto cita que na Europa, por exemplo, onde as                  
cidades são mais irregulares, a diferença entre pessoas oriundas de zonas urbanas e pessoas vindas de                



zona rural foi menor, ou seja, se a cidade for regular, a diferença será outra, pois as pessoas da zona                    
urbana passariam a ter uma taxa de acerto menor no game.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 4 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Como esperado, uma questão de tipologias textuais. O item afirma que o texto apresenta               
uma estrutura tipológica essencialmente argumentativa. Sabemos que isso é falso. Primeiro, a tipologia             
argumentativa é uma das divisões da Dissertação. O texto dissertativo-argumentativo é aquele que tem o               
objetivo de defender determinado ponto de vista e persuadir o leitor sobre este ponto. No entanto, isso                 
não ocorre no texto em questão. Aqui, temos a dissertação expositiva, a qual tem a finalidade tão                 
somente de trazer informação. Uma dica: quando o enunciado trouxer a palavra “essencialmente” ele              
estará se referindo ao objetivo do texto.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 5 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: O pronome demonstrativo ESSE estabelece coesão referencial e retomada a ideia anterior             
do texto: a relação entre local de moradia e habilidade de localização. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 6 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: O vocábulo teorizar foi empregado no sentido de “criar hipóteses”. Veja: “O estudo não               
estabeleceu os motivos por trás dos resultados, mas dá para teorizar (criar hipóteses). Este item está no                 
edital no tópico da significação das palavras. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 7 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: A expressão popular “O jeito é aprender na marra” se refere aos desafios e às situações                 
complexas. No contexto do texto, as pessoas que residem em áreas rurais ou vilarejos aprendem a se                 
orientar enfrentando com coragem as situações dificultosas.  

 

QUESTÃO NÚMERO: 8 



GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: O pronome pessoal do caso reto ELES de fato é referencial. Mas, no texto, ELES retoma o                  
vocábulo “jogadores”. Veja: “No game, os jogadores controlam um barco e têm que memorizar um mapa                
do mar onde há certos locais marcados. Eles (Os jogadores) então têm que seguir... 

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 9 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Uma questão simples de Compreensão de textos. Aqui, a palavra “irreversíveis” torna o              
item errado, já que o texto deixa claro que o que justifica a necessidade de se repensar o planejamento                   
das cidades são as desigualdades e as questões ambientais. Uma maneira fácil de responder este item é                 
salientando que o texto não cita “irreversíveis”. Assim, o candidato deve ater-se tão somente ao texto. 

 

QUESTÃO NÚMERO: 10 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: A tendência de discussões com vistas a reduzir os impactos negativos das ocupações              
urbanas e promover adaptabilidade do ordenamento territorial e da distribuição socioespacial das            
cidades às suas condições regionais está explícita no segundo período do primeiro parágrafo do texto.               
Trata-se tão somente de uma questão de compreensão textual.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 11 

GABARITO PRELIMINAR: ERRADO 

COMENTÁRIO: Aqui há uma tentativa do examinador para induzir você ao erro por meio da palavra                
“separadamente”, já que sabemos que o planejamento das cidades e a sustentabilidade social e              
ambiental devem ser pensados juntos. Ah, trata-se de uma questão de interpretação textual, uma vez que                
o enunciado se inicia com “Depreende-se do texto”.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 12 

GABARITO PRELIMINAR: CERTO 

COMENTÁRIO: A expressão entre vírgula “Enquanto aglomerações urbanas” é um adjunto adnominal            
explicativo iniciado por uma preposição acidental (enquanto). Por isso, item correto.  

 



QUESTÃO NÚMERO: 13 

GABARITO PRELIMINAR:  

COMENTÁRIO: A forma verbal “vêm” está no plural pois o seu sujeito é composto. Veja: “...o                
planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vêm sendo...”. Como o sujeito               
possui 2 núcleos, ele será composto e o verbo ficará no plural.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 14 

GABARITO PRELIMINAR:  

COMENTÁRIO: Na reescritura, o termo “deles” gera erro gramatical. Sua produção econômica, ou seja,              
produção econômica da vida urbana = dela.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO: 15 

GABARITO PRELIMINAR:  

COMENTÁRIO: No trecho “Daqui a alguns anos” a crase é proibida. O termo “a” indica tempo e, também,                  
não aceitaria o acento grave, pois não se usa crase com “a” no singular e a palavra seguinte “alguns” no  

plural.  
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