
   

  

PROVA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SOLDADO 

QUESTÕES DE GRÁMATICA E TEXTO 

Prova Tipo A 

 

QUESTÃO NÚMERO 1 

1. LETRA C.  

 
COMENTÁRIO:  Por exclusão, o candidato conseguiria fazer, mesmo o texto sendo rebuscado. A temática central é 

a preferência por ser temido, pois isso minimizaria os problemas causados pela falta de lealdade dos homens. 
 

 

QUESTÃO NÚMERO 2 

2. LETRA B.  
 

COMENTÁRIO:  Questão resolvida no aulão de ontem. O candidato que seguiu a instrução que passei para essa 

questão não teria dificuldade em resolvê-la. "Incauto" e "desprecavido" são sinônimos. 
 
 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 3 

3. LETRA D.  
 

COMENTÁRIO:  Basta apenas transformar dois períodos em um só. Detalhe: a letra C foi explicitamente citada 

como incorreta na aula de ontem. 
 
 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 4 

4. LETRA E.  
 

COMENTÁRIO:  Como a guerra tem sabor amargo para todos os envolvidos, não há justificativa para 

comemorações. 
 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 5 

5. LETRA A.  
 

COMENTÁRIO:  Questão de morfologia com coesão (e ontem eu também falei sobre isso).  

 
 
 
 



   

  
 
 

QUESTÃO NÚMERO 6 

 
6. LETRA E.  
 

COMENTÁRIO:  Sem o título e as imagens, a informação deixaria de ser referente apenas ao período do carnaval, 

mas passaria a fazer menção a qualquer época do ano. 
 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 7 

7. LETRA A.  
 

COMENTÁRIO: De fato, a correção gramatical é comprometida, pois o adequado seria ...faça com que sejam 

evitados problemas... 
 
 
 

QUESTÃO NÚMERO 8 

8. LETRA D.  
 

COMENTÁRIO: A oração sugerida é subordinada adverbial final (por isso, adjunto adverbial). Há uma ideia de 

finalidade colocada no texto.  
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