
 

 

 

Rua Monsenhor Bacelar, 93 – Centro – Petrópolis – RJ 
CEP: 25685-113 - Telefax: (24) 2231-0580 – E-mail: gerencia.concursos@domcintra.org.br  

 
 
Número de inscrição dos candidatos requisitantes:  
000.062-1; 000.864-8; 001.009-1; 001.009-1; 001.769-8; 002.081-8; 002.391-4; 002.984-1; 004.893-3; 
004.893-3; 005.152-7; 006.475-1; 006.774-1; 006.937-1; 007.342-3; 007.483-7; 008.071-3; 008.912-5; 
009.356-4; 009.356-4; 009.356-4; 009.356-4; 009.356-4; 009.356-4; 009.356-4; 009.518-4; 009.912-1; 
010.531-7; 010.606-2; 011.527-4; 012.437-1; 012.572-5; 012.862-7; 012.862-7; 013.245-4; 013.324-8; 
013.566-6; 013.566-6; 013.566-6; 013.566-6; 013.566-6; 013.989-1; 013.989-1; 014.191-7; 014.230-1; 
014.586-6; 014.818-1; 014.818-1 e 014.943-8. 
 

Questão 01) 

A banca mantém a letra A como a resposta correta. 
 
Desde 1931, Portugal tenta estabelecer um modelo ortográfico de referência para as publicações oficiais 
e para o ensino em língua portuguesa. Vários acordos foram firmados desde então com o intuito de 
eliminar divergências ortográficas entre os países de língua portuguesa. A Academia Brasileira de Letras 
(instituição criada com a tarefa essencial do cultivo da língua e da literatura brasileira) e a Academia das 
Ciências de Lisboa (de Portugal) conseguiram, então, elaborar o Acordo Ortográfico de 1990, assinado 
pelos sete países de língua oficial portuguesa. Tanto em Portugal quanto no Brasil, passou a vigorar em 
2009. 
Em nenhum dos acordos firmados pelo Brasil desde então, a grafia “beringela” foi abordada. Tanto que 
a Academia Brasileira de Letras não aceita a grafia “beringela”, somente a forma “berinjela”, com “j”, 
que foi como a grafia evoluiu no Brasil. 
Hoje, em todo o mundo, já se considera a diferenciação de português do Brasil e português de Portugal, 
por isso, ao selecionar seu idioma em muitas mídias digitais, existem essas duas opções. 
Dicionários que citam “beringela” como grafia correta consideram a forma europeia, e não a brasileira. 
Portanto, no caso específico da prova em questão, elaborada em território brasileiro, não se deve 
considerar a grafia de Portugal “beringela”, mas sim a forma evoluída no Brasil “berinjela”, aceita pela 
Academia Brasileira de Letras. 
 

Questão 02) 

A banca mantém a letra C como a resposta correta. 
 
As palavras “pássaro”, “dinâmico”, “problemático”, “música” e “paralelepípedo” são acentuadas por 
serem proparoxítonas. A palavra “bíceps” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “-ps”, 
portanto não pertence à mesma regra. 
 

Questão 03) 

A banca mantém a letra D como a resposta correta. 
 
Os verbos “fazer” (quando indica tempo transcorrido ou fenômeno meteorológico), “haver” (no sentido 
de “existir”) e “ter” (quando utilizado como “haver) não flexionam no plural. Portanto, a resposta 
correta é letra D (Faz; houve; tem). As frase ficam assim então: I. Faz 10 anos que não a vejo; II. Apesar 
do número de acidentes, não houve muitas mortes; III. Em todo lugar tem pessoas simples. 
 

Questão 04) 

A banca mantém a letra D como a resposta correta. 
Letras A, B e E) No caso de expressões formadas pelo verbo “ser” + adjetivo, o adjetivo fica no masculino 
singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador (respectivamente, “É 
necessário”, “É proibido” e “é bom”). Portanto, as frases estão corretas. 
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Letra C) No caso de expressões formadas pelo verbo “ser” + adjetivo, o adjetivo concorda com o 
substantivo, se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo (“É proibida a 
venda”). Portanto, a frase está correta. 
Letra D) No caso de expressões formadas pelo verbo “ser” + adjetivo, o adjetivo fica no masculino 
singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Portanto, a frase está 
incorreta, o correto seria: “É necessário prudência ao dirigir”.  
 

 

Questão 05) 

A banca mantém a letra B como a resposta correta. 
 
Letra A) O correto seria “a partir”, pois não se usa crase antes de verbos. 
Letra B) Está correto “à distância de dois metros”, porque antes da palavra “distância” se usa case 
quando a distância é especificada (“de dois metros”). 
Letra C) O correto seria “a cavalo”, pois não se usa crase antes de palavras masculinas. 
Letra D) O correto seria “frente a frente”, porque não se utiliza crase em expressões com palavras 
repetidas. 
Letra E) O correto seria “a colaborar”, pois não se usa crase antes de verbos.  
 

Questão 06) 

A banca mantém a letra B como a resposta correta. 
 
Letras A e D) São palavras derivadas apenas por prefixo: re-fluxo e des-ligar. 
Letras C e E) São palavras derivadas apenas por sufixo: conform-ismo (radical francês “conform”, vindo 
de “conformisme”) e cheir-oso. 
Letra B) Palavra derivada por prefixo e sufixo: des-leal-dade. 
 

Questão 07) 

A banca mantém a letra D como a resposta correta. 
 
Letra A) “pôde” (pretérito perfeito do indicativo) continua sendo acentuado para se diferenciar de 
“pode” (presente do indicativo). Então o correto seria: “Ele não pôde ver a filha dançar na escola 
ontem.” 
Letra B) O verbo “pôr” continua sendo acentuado para se diferenciar da preposição “por”. Então o 
correto seria: “As crianças não sabem pôr as coisas no lugar.” 
Letra C) “leem” perde o acento por ser uma paroxítona que contém um “e” tônico oral fechado em 
hiato com a terminação “em” da 3ª pessoa do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo. Então o 
correto seria: “Os brasileiros não leem com muita frequência.” 
Letra D) “para-choque” perde o acento que diferenciava “para” (verbo) de “para” (preposição). Então a 
opção está grafada corretamente. 
Letra E) “diarreia” é uma palavra paroxítona que perde o acento no ditongo “ei” da sílaba tônica. Então 
o correto seria: “Correu para o banheiro porque estava com diarreia.” 
 

Questão 08) 

A banca mantém a letra A como a resposta correta. 
 
“A lâmpada queimada foi trocada” – o verbo está na voz passiva porque o sujeito é paciente, recebendo 
a ação expressa pelo verbo. Portanto, a opção é verdadeira. 
“A prova foi feita por Armando” – o verbo está na voz passiva, e não na voz ativa, porque o sujeito é 
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paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Portanto, a opção é falsa. 
“Estudou-se o conteúdo do vestibular” – o verbo está na voz passiva sintética porque apresenta a 
seguinte estrutura: verbo transitivo + partícula apassivadora “se” + sujeito paciente, recebendo a ação 
expressa pelo verbo (equivale a “O conteúdo do vestibular foi estudado”). Portanto, a opção é 
verdadeira.  
“Olhei-me no espelho” – o verbo está na voz reflexiva, e não na voz ativa, porque o sujeito gramatical é, 
ao mesmo tempo, agente e paciente da ação expressa pelo verbo. Portanto, a opção é falsa. 
 

Questão 09) 

A banca mantém a letra D como a resposta correta. 
 
“Findas” – terminadas, ação de findar, de pôr fim a; conclusão; ação de chegar ao fim, de terminar. 
Letra A) “Fincadas” – presas; cravadas. 
Letra B) “Mortas” – falecidas, finadas. 
Letra C) “Infinitas” – sem fim; ilimitado; imensurável. 
Letra D) “Terminadas” – findas; concluídas; encerradas; acabadas; completadas. 
Letra E) “Fundas” – profundas; que estão abaixo do nível da superfície; densas; compactas. 
 

Questão 10) 

A banca mantém a letra C como a resposta correta. 
 
Letra A) Aditiva: relaciona pensamentos similares, o que não é o caso da palavra destacada. 
Letra B) Explicativa: relaciona pensamentos em sequência justificativa, de tal forma que a segunda frase 
explica a razão de ser da primeira, o que não ocorre com a palavra destacada. 
Letra C) Adversativa: relaciona pensamentos contrastantes, que é o que ocorre em relação à estrofe 
anterior à palavra destacada. 
Letra D) Conclusiva: relaciona pensamentos tais, que o segundo encerra a conclusão do enunciado no 
primeiro, o que não ocorre com a palavra destacada. 
Letra E) Alternativa: relaciona pensamentos que se excluem, o que não é o caso da palavra destacada. 


