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Caros alunos 

Eis os meus comentários a respeito da prova de Língua Portuguesa do

Nível Médio-2015.  

A banca manteve sua tendência de privilegiar aspectos 

de interpretação, como havia previsto

Questões e Simulado. A única inovação da banca foi o uso de uma charge, tendência forte da banca 

FGV. Considerei a prova fácil e acredito que todos os alunos 

(os exemplos da apostila do curso são muito próximos dos usados nas questões). 

Prova – Número 1 (anexo). 

Prof. Thalis Telemberg 
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Eis os meus comentários a respeito da prova de Língua Portuguesa do concurso da 

A banca manteve sua tendência de privilegiar aspectos exclusivamente gramaticais (nenhuma questão 

previsto) amplamente abordados em sala de 

A única inovação da banca foi o uso de uma charge, tendência forte da banca 

Considerei a prova fácil e acredito que todos os alunos do Energia Concursos 

(os exemplos da apostila do curso são muito próximos dos usados nas questões). 

 

Nº 

 

(B) 

...(eu) não poupei (o quê?) água (a 
quem?) às violetas
diante de um 
Pleonástico

Às suas violetas = 

 

(C) 

Nem sempre o policial tem (
todos os m

Temos, aqui, um 

 

 

(B) 

Mandaram (
tação (
controladoria.

Temos aqui um 
Objeto Direto
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concurso da PM-SC-SOLDADO-

gramaticais (nenhuma questão 

) amplamente abordados em sala de aula, nos Cadernos de 

A única inovação da banca foi o uso de uma charge, tendência forte da banca 

do Energia Concursos tenham gabaritado 

(os exemplos da apostila do curso são muito próximos dos usados nas questões).  

COMENTÁRIO 

não poupei (o quê?) água (a 
às violetas – Logo estamos 

diante de um Objeto Indireto 
Pleonástico (repetido). 

Às suas violetas = lhes 

Nem sempre o policial tem (o quê?) 
todos os meios necessários (OD).  

Temos, aqui, um  Objeto Direto. 

Mandaram (o quê?) a documen-
para quem?) para a 

controladoria. 

Temos aqui um VTDI – gerando um 
Objeto Direto e um Indireto. 
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(A) 

A expressão AZUL
invariável
Concordância Nominal. 

As demais alternativas estão 
corretas. 

 

(D) 

�desde as
porque 
“desde”; 

�até as 
(“até” é preposição);

�às 13 h 
sem ser antecedida de preposição;

� assistirei 
(alguém assiste 

�dirigir-me à Rua 7 
“dirigir-se” exige a preposição “a” 
(Alguém se 

�ir à Academia Militar 
anterior. 

 

(C) 

Prosopopeia
que consiste em emprestar ação, 
voz ou sentimentos 
seres inanimados, 
vaquinha

Lembre-se de que a 
expressa exagero, o 
expressa abrandamento de uma 
informação desagradáve
chocante, e 
usar uma palavra em substituição 
outra por falta de uma própria 
do avião, pé da cadeira
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A expressão AZUL-CELESTE é 
invariável segundo as regras da 
Concordância Nominal.  

As demais alternativas estão 
 

as 10h – Não ocorre a crase 
porque já existe a preposição 

 

 12 h – idem à anterior 
é preposição); 

13 h – locução indicando hora 
ser antecedida de preposição; 

assistirei à sessão solene – VTI 
(alguém assiste a alguma coisa) 

me à Rua 7 – O verbo 
se” exige a preposição “a” 

se dirige a algum lugar) 

ir à Academia Militar – idem à 
 

Prosopopeia é a figura de linguagem 
consiste em emprestar ação, 

voz ou sentimentos humanos a 
seres inanimados, irracionais (a 
vaquinha) ou imaginários.  

se de que a Hipérbole 
expressa exagero, o Eufemismo 
expressa abrandamento de uma 
informação desagradável ou 
chocante, e a Catacrese consiste em 
usar uma palavra em substituição a 
outra por falta de uma própria (asa 

, pé da cadeira). 
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(D) 

QUESTÃO DE REGÊNCIA VERBAL

I. Assistir no sentido de “morar” é 
Verbo Intransitivo

II. Assistir no sentido de “ver” é
Verbo Transitivo 
portanto ERRADA.

III. Assistir no sentido de “prestar 
assistência

IV. Assistir no sentido de
direito” é 

 

(A) 

Temos uma oração com Verbo de 
Ligação, gerando um Predicativo do 
Sujeito (PS).
uma qualidade da “minha vontade” 
(=sujeito).

 

(D) 

(A) SE – Conjunção Causal (=já que)

(B) SE – Conjunção Condicional

(C) SE 
Indeterminação do Sujeito

(o verbo é 

Logo, o último “SE” é Partícula 
Apassivadora

(Barcos são vendidos)
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QUESTÃO DE REGÊNCIA VERBAL 

I. Assistir no sentido de “morar” é 
ntransitivo, portanto CERTA. 

II. Assistir no sentido de “ver” é 
Verbo Transitivo Indireto - VTI, 
portanto ERRADA. 

III. Assistir no sentido de “prestar 
assistência” é VTD, portanto CERTA. 

IV. Assistir no sentido de “ ter 
é VTI, portanto CERTA. 

Temos uma oração com Verbo de 
Ligação, gerando um Predicativo do 
Sujeito (PS). O Adjetivo “forte” é 
uma qualidade da “minha vontade” 
(=sujeito). 

Conjunção Causal (=já que). 

Conjunção Condicional. 

(C) SE – ÍIS � Índice de 
Indeterminação do Sujeito 

(o verbo é VTI). 

Logo, o último “SE” é Partícula 
Apassivadora (VTD). 

(Barcos são vendidos) 
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(C) 

“O porquê
de uma palavra substantivada. Logo, 
a alternativa 

“Desconheço o porquê de tanto 
sofrimento”.
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porquê” tem acento por se tratar 
de uma palavra substantivada. Logo, 
a alternativa incorreta é a “C”.  

“Desconheço o porquê de tanto 
sofrimento”. 


