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QUESTÕES DE GRAMÁTICA 

Prof. Claiton Natal 
QUESTÃO 3 –  
RESPOSTA: CERTO 
Comentário: Nos dois trechos, não há fator de atração de próclise. Dessa forma, podem-se              
empregar os pronomes na posição proclítica ou enclítica.  
 
QUESTÃO 4 –  
RESPOSTA: CERTO 
Comentário: Caro aluno, lembre-se: a expressão “é que”, como locução expletiva ou de realce,              
é empregada para evidenciar um termo da oração, e não lhe cabe função sintática nenhuma.               
Notamos, portanto, no trecho “E é esse processo de identificação de ameaças , a busca por                
informações e dados, que pretende detectar intenções dissimuladas...”, que a supressão do “é”             
e do “que” não modifica as relações sintáticas do trecho. Observe: E esse processo de               
identificação de ameaças, a busca por informações e dados, pretende detectar intenções            
dissimuladas.  
 
QUESTÃO 5 –  
RESPOSTA: ERRADO 
Comentário: Esclareço: a concordância pode ser estabelecida com “poder” e “influência” ou            
apenas com este último.  
 
QUESTÃO 6 –  
RESPOSTA: ERRADO 
Comentário:Há vários problemas entre o texto original e o texto proposto. Aponto um: ao              
substituir o trecho “interpretação de seu significado” por “interpretação do significado destes”,            
observa-se a mudança do referente dos vocábulos “seu” e “destes”.  
 
QUESTÃO 7 – 
RESPOSTA: CERTO 
Comentário: Os dois trechos destacados no item explicam, de fato, os substantivo “Bomba” e               
“Enigma”. Caro aluno, explicar é ratifica, confirmar – ou seja, dizer de novo.  
 
QUESTÃO 8 –  
RESPOSTA: CERTO 
Comentário: O pretérito imperfeito da forma verbal auxiliar “estavam” denota duração,           
continuidade. Este valor é reforçado, ainda, pela presença do gerúndio “dizimando”.  
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QUESTÃO 10 – 
RESPOSTA: ERRADO  
Comentário: Fique atento! Emprega-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais da           
sua principal, sobretudo quando antepostas ou intercaladas. Neste item a oração “Após espiões             
poloneses terem roubado uma cópia da máquina” é subordina adverbial e está anteposta a              
oração principal. Então, a vírgula imediatamente após “máquina” é obrigatória.  
 
QUESTÃO 11 – 
RESPOSTA: ERRADO  
Comentário: Temos aqui mais um item de reescrita. Neste tipo de item, oriento o meu aluno a                 
olhar primeiramente os aspectos gramaticais, porquanto não é necessário nesta etapa           
confrontar texto original e texto proposto. Se você encontrar um erro gramatical, não precisará              
confrontar os textos para verificar possível mudança de sentido. Agora, vamos ao erro! Note              
que o examinador empregou o verbo haver no sentido de existir na terceira pessoa do plural                
“haviam”. Lembre-se: o verbo “haver” neste sentido é impessoal, ou seja, não possui sujeito.              
Dessa forma, deve-se empregar “havia” (no singular).  
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