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EDITAL ESQUEMATIZADO (MPU-2018) 
Olá pessoal! Tudo bem com vocês? 

 

Primeiramente gostaria de fazer uma rápida apresentação deste material. Rápida, pois o tempo urge para o 

concurso do MPU, no entanto, necessária para situar o concurseiro(a) desavisado(a) que está buscando por 

atalhos para aprovação. A verdade é que não há atalhos para ser aprovado em qualquer Concurso Público. 

PORÉM, para aqueles que já trilharam a suada trilha da aprovação, sabemos que existem várias ferramentas que 

podem nos ajudar nessa caminhada rumo ao sonhado cargo público. 

Pensando nisso, resolvi compilar estas dicas de todas as matérias do último edital do concurso do MPU (para 

o cargo de técnico administrativo), a fim de auxiliar o concurseiro(a) esteja ele ou ela em qualquer nível de 

conhecimento. 

Para o iniciante, as dicas sinalizarão tópicos relevantes para o CESPE. Poderão, por exemplo, ajudar na 

confecção de um resumo. 

Para o intermediário, as dicas poderão ajudar a rever, de forma prática e objetiva, tópicos nos quais estudante 

esteja com maior índice de erro. 

Para o avançado, as dicas poderão ser usadas para montar um Edital Esquematizado ou até mesmo ajudar em 

uma revisão de véspera.  

 

As dicas específicas sobre as matérias foram reunidas com base em pesquisa realizada nos principais veículos 

de informação sobre concurso. A ideia é ajudar vocês a reunir o máximo de informações para que construam uma 

estratégia na hora de fazer as questões de prova, além de reunir um conteúdo esquematizado, sintético, mas de 

qualidade.  

 

Me chamo Leonardo Ervatti, fui oficial da Marinha do Brasil por alguns anos, mas hoje exerço o cargo de 

Técnico Legislativo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sou formado em Ciências Navais e pós-graduado em 

Gestão da Administração Público. Sou coach da Coach de Concursos e meu objetivo principal com este material 

é poder contribuir de alguma forma com a aprovação de vocês! 
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LÍNGUA PORTUGUESA:  
 

A nossa primeira missão é entender “o quê” o CESP gosta de te perguntar e “como” ele faz isso. 

Você irá se deparar em sua prova com 03 (três) tipos de questões: 

 

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue o item seguinte. 

Julgue o seguinte item, relativo ao sentido e às ideias do texto CB4A1AAA. 

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto CB4A1AAA, julgue o item a seguir. 

 

Destes tipos de enunciado tiramos as seguintes conclusões: 

 

1) Quando o enunciado se refere aos aspectos linguísticos, como regra geral, a banca quer cobrar de você 

o conhecimento da gramática; 

2) Quando se refere ao sentido/ideias, como regra geral, a banca quer cobra de você um conhecimento 

sobre a parte textual, interpretação ou semântica; e 

3) Quando se refere aos dois temas, a banca pode cobrar qualquer coisa. 

 

Perceba também que você só saberá do que se trata a questão se começar a ler. Muitas vezes, o início da 

afirmativa, já te indica o(s) tema(s) tratado(s). Ter disciplina em avaliar o que está sendo perguntado é algo 

importantíssimo para TODAS as matérias e não só em Português. Muitos concurseiros se perdem na pergunta, 

acabam errando por falta de atenção e marcando a resposta errada não porque NÃO sabiam respondê-la, mas 

pelo lapso nesta técnica. Desde já, verifique o que está sendo perguntado! 

Muitas questões misturam conteúdos e os alunos têm dificuldade, principalmente, em perguntas de 

REFORMULAÇÃO de frases, já que estas misturam diversos conteúdos. Por este motivo não há como dispensar 

uma boa base em gramática. 

Neste ponto, vou contar um fato que aconteceu comigo, quando comecei a estudar para concursos. Geralmente, 

quando começamos a estudar português, nos relembramos de nossas aulas do ensino médio e, na maioria das 

vezes, percebemos como foi fraco nosso ensino. Não sei no caso de vocês, mas no meu caso, quando voltei a 

estudar as regras de gramática, percebi o quanto escrevia intuitivamente, sem conhecer os pormenores das 

regras do nosso difícil português. 

Muitos podem achar isso genial, mas não é! 

Ao avançar na matéria, comecei a ter as dúvidas todos os concurseiros têm ou um dia tiveram. 
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Ex: As diferenças entre Complemento, Adjunto e Predicativo; as infinitas regências; as regras do infinitivo pessoal 

e impessoal; dentre outras. 

Por sorte, tinha uma Professora em casa, minha digníssima MÃE, que logo na primeira aula, ao detectar minha 

dificuldade com CONJUNÇÕES, me fez a seguinte pergunta: 

“Mas filho, o que vem a ser uma conjunção?” 

 

Ela seguiu com diversas perguntas: 

“o que vem a ser um adjetivo, um pronome, um substantivo, um verbo?” 

 

Eu pensava: “Por que ela estava me perguntando aquilo?” 

 

Afinal, aquelas perguntas não estavam em nenhum PDF que havia lido.  

Foi aí que descobri a importância de se entender aquilo que estávamos estudando (e isso serve para todas as 

matérias). Muitos alunos querem acertar as questões de português, sem entender os pormenores das regras 

gramaticais. Sinto informar, mas “não vai rolar”. É preciso pegar um curso COMPLETO de português, nada de 

curso de português para o concurso X, Y ou Z (NÃO HÁ ATALHOS!!!). A não ser que você já se considere “babiça” 

(como se dizia na Marinha – alguém que sabe muito) em português, aí já pode pular para próxima matéria. Caso 

contrário, se quer melhorar seu português, sua redação e sua interpretação, ESTUDE GRAMÁTICA! 

 

Vamos exemplificar com uma questão: 

 
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto CB4A1AAA, julgue o item a seguir. 

Sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos originais do texto, o termo “encadeados” (ℓ.4) poderia ser 

substituído pela oração que se encadeiam. 

Encadeados, nesta frase, está no particípio, desempenhando a função de um adjetivo, certo?  

(Minha mãe me perguntaria: e o que seria um adjetivo?) 

Quando substituímos esta palavra pela oração “que se encadeiam”, na verdade, estamos trocando um termo 

(verbo ou oração reduzida de particípio), o qual exerce a função de um adjetivo, por uma oração que exerce a 

função de um adjetivo, certo? 
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Na verdade, TROCAMOS uma Oração Subordinada Adjetiva Restritiva Reduzida de Particípio por uma Oração 

Subordinada Adjetiva Restritiva, ambas exercendo a função de um adjetivo, ou seja, adjunto adnominal. 

Não há mácula gramatical nisso! Muitos acertariam a questão substituindo os termos, lendo novamente e 

vendo se ficaria “bonitinho”. Provavelmente, acertariam esta questão. No entanto, será que acertariam outras 

questões sobre o tema? 

Você que quer passar deve fazer essa análise na hora de seu TREINAMENTO. Tenha sempre essa postura!  

No momento de praticar com exercícios nunca “ache” que está certo, sempre tenha certeza! 

 

Sei que a proposta dessa aula é ser objetivo, mas precisava dar essa dica. 

Não proponho que, às vésperas de seu concurso, você compre uma gramática e sai estudando por aí. Agora é 

hora de treinar, aperfeiçoar. No entanto, caso não dê certo dessa vez, lembre-se do que eu disse aqui! 

Com isso, após estes comentários iniciais, seguem as DICAS GRAMATICAS. 

 

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  

 

Em interpretação há apenas um ÚNICO conselho: FAZER EXERCÍCIOS! 

Treine como se fosse a prova, responda como a banca quer que você responda. Se você pensa que a interpretação 

é SUA, ela não é. A interpretação é a da banca, e se você quiser “brigar” com a banca, já sabe o que vai acontecer, 

não é?  

DICA DESTE TÓPICO: 

1) Posicione-se como se você fosse a banca. 
2) Busque na questão o que a banca está te perguntando. 

3) NÃO EXTRAPOLE NA INTERPRETAÇÃO! 
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2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  

 
Gênero Textual (ou Objetivo do Texto): Relaciona-se à função, ao objetivo do texto. Em outras palavras, gêneros 
textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo-
argumentativo, expositivo e injuntivo. 
 

Ex:  Anúncio → Seu objetivo é provocar uma atitude de compra. 

Horóscopo → Seu objetivo é prever. 

 

Tipologia Textual: Maneira de produzir textos de acordo com a determinada intenção. Aqui já há obediência a 

aspectos linguísticos próprios, relacionados à estrutura do texto. 

1 - Narração 

2 - Descrição 

3 - Injunção (Instrucional) 

4 - Dissertação (Argumentativa ou Expositiva) 

 

1) Narração: É o retrato de um fato real ou imaginário contado por um narrador. 

 

 
- É preciso que o narrador evidencie: 

 1) O fato ocorrido; 

 2) O motivo de sua ocorrência; 

 3) De que forma ocorreu; e 

 4) Com quem o fato ocorreu. 
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- Elementos básicos de um texto narrativo: narrador, personagem (protagonista, antagonista e secundários), 

espaço, tempo e enredo. 

- Toda narração é marcada por uma progressão temporal: 

 1) Exposição: Aqui se apresentam a ideia principal, as personagens e o espaço 

 2) Desenvolvimento: Aqui se detalha a ideia principal, que, por sua vez, divide-se em dois momentos 

distintos: 

  2.1) Complicação: início os “conflitos” entre as personagens 

  2.2) Clímax: Ponto culminante 

 3) Desfecho: Aqui é a conclusão da narrativa. 

 

2) Descrição: É o “retrato” de uma sequência de características, de impressões, de detalhes sobre uma pessoa, 

um “objeto”, podendo ser um animal, um ambiente ou uma paisagem. 
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DESCRIÇÃO 
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3) Injuntivo (ou Instrucional): É aquele que, através de uma linguagem apelativa, tem como objetivo persuadir o 

leitor/alocutário a realizar uma ação ou a adotar determinado comportamento. 

 

- Exprimem-se ordens, pedidos, sugestões, orientações. 

- É marcado pelo emprego de formas verbais no imperativo, seja no afirmativo, seja no negativo, e pelo uso da 

segunda pessoa (pronomes tu e você) para aproximar o receptor da mensagem. 

Ex: “Compre Baton. Compre Baton. Seu filho merece Baton!” 
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4) Dissertativo: É a apresentação de fatos ou a emissão de uma opinião, baseada em argumentos, acerca de um 

determinado assunto. 

- Existem 2 tipos de dissertação: a expositiva (objetiva) e a argumentativa (subjetiva). 

1) Dissertação Expositivo (ou Objetivo, ou Informativo): É aquele em que o autor não defende sua 

opinião. O autor apenas explica as ideias, sem preocupar-se em convencer os leitores, tendo por objetivo apenas 

informar, apresentar, definir ou explicar o fato aos interlocutores. 

- vocabulário preciso e denotativo, com impessoalidade/ imparcialidade e uso de documentação. 

Ex: Livros didáticos, revistas científicas 

 
 

2) Dissertação Argumentativa (ou Subjetiva): Tem como finalidade o desenvolvimento de um tema, 

sendo composto por opiniões do autor acerca doassunto. É baseado em argumentos que pretendem persuadir 

o leitor. Para a defesa de sua tese, o autor tenta persuadir o leitor, evidenciando a importância da agropecuária 

na geração de emprego e da renda nacional, fazendo uso de modalizadores – indicadores de opinião . 

Ex: O metrô está muito ruim ultimamente 

 

Classificação da Professora Adriana Figueiredo, quanto a Finalidade do Texto: 
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3 Ortografia 

 

  ACENTUAÇÃO: 
 
PROPAROXÍTONAS – Acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Todas as proparoxítonas são acentuadas 
graficamente. 
Ex: lâmpada, pêssego, autógrafo, hábitat 
 
PAROXÍTONAS – A acento tônico recai na penúltima sílaba.  
 
Acentuam-se graficamente as paroxítonas terminadas em: 
 
1) L, N, R, X (Rou Xi No L). Ex: útil, hífen, éter, ônix, pólen, próton, sêmen, hímen 
 
Cuidado1! Paroxítonas terminadas em -EM não se acentuam 
Ex: item 
 
Cuidado2! Paroxítonas terminadas em -ENS não se acentuam.  
Ex: hifens, polens, himens, semens, abdomens, itens. 
 
Cuidado 3! Paroxítonas terminadas em -AM, -A(S), -E(S), -O(S) não se acentuam. 
 
2) UM (UNS) 
Ex: médium, álbuns 
 
3) U(S) e I(S) 
Ex: vírus, júri, álibis 
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4) Ã(S), ÃO(S) 
Ex: irmã(s), bênção(s) 
 
5) ON(S) 
Ex: elétron(s), próton(s) 
 
6) PS 
Ex: fórceps, Quéops 
 
7) Ditongo (Oral) 
Ex: história, série, imóveis. 
 
 
OXÍTONAS – Acento tônico recai na última sílaba.  
 

Acentuam-se graficamente as oxítonas terminadas em A(S), E(S), O(S), EM(ENS). 
Ex: maracujá, ananás, picolé(s), você, português, paletó(s), armazém, parabéns. 
 
 
MONOSSÍLABAS TÔNICAS – são palavras que apresentam acento tônico e que constituem uma única sílaba.  

São acentuadas graficamente as monossílabas tônicas terminadas em A(S), E(S), O(S). 
Ex: já, pás, pé(s), só(s). 
 
 
HIATOS: Deveremos empregar o acento agudo nas vogais “I” e “U” tônicas, desde que (aconteça 
simultaneamente ambas as condições): 
a) estejam sozinhas (ou seguidas de -s) na sílaba; e 
Ex: ju-í-zes (tem acento) / ju-iz (não tem acento, hiato com “i” tônico seguido de “z”) 
 
b) não estejam antecedidas de vogal idêntica. (Por isso vadiice, sucuuba não possuem acento) 
Ex: he-ro-í-na, sa-ú-de, ba-la-ús-tre. 
 
c) não estejam seguidas (ainda que em sílabas diferente) de –NH. 
Ex: sa-i-nha 
 
Cuidado! Se a repetição da vogal “I” ocorrer em palavra PROPAROXÍTONA, empreguem o acento agudo. 
Ex: seriíssimo, friíssimo. 
 
  NOVO ACORDO: 
 
1) O novo acordo ortográfico “aboliu” o emprego do acento agudo nos ditongos abertos EI e OI das palavras 
PAROXÍTONAS. 
Ex: geleia, epopeia, mocreia, jiboia, claraboia 
Exceção: O ditongo aberto OI, da palavra destróier, continua a ser acentuado, em virtude de o vocábulo ser 
paroxítono terminado em -R. 
 
 
2) O novo acordo ortográfico aboliu o emprego do acento agudo nas vogais “I” e “U” tônicas, antecedidas de 
ditongo, das palavras PAROXÍTONAS. 
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Ex: baiuca, bocaiuva, boiuna, feiura, Sauipe. 
Exceção: Se essas vogais forem antecedidas de ditongo nas palavras OXÍTONAS, devemos 
empregar o acento agudo. 
Ex: teiú, Piauí. 
 
3) O novo acordo ortográfico aboliu o emprego do acento circunflexo na primeira vogal dos hiatos “-oo” e “-
eem”. 
Ex: abençoo, voo, creem, deem, leem, veem 
 
4) O novo acordo ortográfico aboliu o emprego do acento  diferencial. Nesses casos, a classe gramatical das 
palavras será determinada de acordo com o contexto.  
Ex:  
PARA (verbo) ≠ PARA (preposição) 
PELO (substantivo) ≠ PELO (verbo) ≠ PELO (preposição) 
PELA (substantivo) ≠ PELA (verbo) ≠ PELA (preposição)  
Exceção: Foi mantido em PÔR (verbo) ≠ POR (preposição) 
Ex: Era para eu pôr o livro sobre a estante. 
      O ladrão fugiu por ali. 
 
5) O novo acordo ortográfico aboliu o emprego do trema. 
Ex: linguiça, frequente, cinquenta 
Exceção: A permanência do trema continuou em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros. 
Ex: mülleriano (de Müller), hübneriano (de Hübner) 
 
6) O novo acordo ortográfico aboliu o emprego do acento agudo no “U” tônico dos grupos GUE, GUI, QUE, 
QUI 
Ex: argui, averigue, oblique 
  
7) O novo acordo ortográfico aboliu  o hífen em compostos com elemento de ligação (de, do, da) 
Ex: mão de obra, pé de moleque, o fora da lei 
 
  USO DOS PORQUÊS: 
 
POR QUE (separado e sem acento) - é usado em  
 a) INTERROGATIVAS DIRETAS OU INDIRETAS. (Preposição + Pronome Interrogativo) 
Ex: Por que você faltou à aula ontem? =  (POR QUE MOTIVO) 
Gostaria de saber por que você faltou à aula ontem. = (POR QUE/QUAL MOTIVO) 
 
 b) No sentido de POR QUAL, PELA QUAL (Preposição + Pronome Relativo) 
Ex: Passarei no concurso por que tanto luto. 
 
 c) Após as palavras denotativas “EIS” e “DAÍ”. 
Ex: Eis por que seremos aprovados 
 
POR QUÊ (separado e com acento) – é usado quando no final da frase, isolado, ou antes de pontuação. A Frase 
pode ser uma interrogativa DIRETA ou INDIRETA.(Pronome Interrogativo) 
Ex: Não fez a prova? Por quê? 
Sua receita não funciona. Veja por quê. 
 
PORQUE (junto e sem acento) - é usado em respostas. Sentido de POIS, JÁ QUE, PARA QUE. (Conjunção 
causal ou explicativa) 
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Ex: A moça chorou porque foi aprovada no concurso 
Fiz-lhe sinal porque se calasse 
Só fiz isso porque lucrasse (PARA QUE) 
 
PORQUÊ (junto e com acento) – é um substantivo usado sempre que vier precedido de determinante. Significa 
motivo, razão, causa. (Substantivo) 
Ex: Gostaria de entender o porquê de suas faltas. 
 
  OUTRAS PALAVRAS QUE GERAM DÚVIDAS: 
 
ABAIXO: revela o sentido de lugar menos elevado, inferior. 
Ex: Para Marcela, era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo de suas verdadeiras pretensões. 
 
A BAIXO significa “para baixo”. 
Ex: Quando percebemos, lá estava o brinquedo sendo levado correnteza a baixo 
 
ACIMA retrata o sentido de “um lugar mais elevado, superior”. 
Ex: Conforme pode perceber, na lista de aprovados seu nome se encontra acima do meu. 
 
A CIMA significa “para cima”. 
Ex: Todos os convidados me olharam de baixo a cima. 
 
A MENOS, classifica-se como locução prepositiva e retrata o sentido de tempo futuro ou distância aproximada. 
Ex:  Encontramo-nos a menos de dois quilômetros do destino almejado. 

A menos de um mês estaremos de férias. 
 
 
HÁ MENOS DE significa “aproximadamente, mais ou menos” e, conjuntamente ao verbo haver na forma 
impessoal, denota tempo decorrido. 
Ex: Ele saiu de casa há menos de dois anos. 
 
AO ENCONTRO de: revela o sentido de a favor de. 
Ex: As propostas dos candidatos vão ao encontro do que se espera a população. 
 
DE ENCONTRO A significa oposição, ideia contrária. 
Ex: Suas opiniões vão de encontro às minhas. 
 
A PAR significa estar ciente de algo, informado sobre um determinado assunto. 
Ex: Quando ela resolveu se abrir, seus pais já estavam a par de tudo. 
 
AO PAR indica o sentido de equivalência cambial. 
Ex: O euro e o dólar já estiveram ao par por algum tempo. 
 
ONDE é utilizado mediante o emprego de verbos que indicam sentido estático, permanente. 
Ex: Gostaria muito de saber onde ele mora. 
 
AONDE é utilizado com verbos que indicam movimento. 
Ex: Aonde vais com tamanha pressa? 
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ACERCA DE - significa “a respeito de”, “sobre”. 
Ex: Conversamos acerca do namoro. (= Conversamos a respeito do namoro.) 
 
A CERCA DE - ideia de “aproximadamente”, “perto de”. Indica Tempo Futuro ou Distância 
Ex: Estive a cerca de 50 metros da linha de chegada. (= Estive à distância de 50 metros da linha de chegada.) 
 
CERCA DE – transmite ideia “durante”, “aproximadamente”. 
Ex: Jogamos cerca de três horas. (= Jogamos durante três horas.) 
 
HÁ CERCA DE - significa “faz aproximadamente”, indicando tempo passado. 
Ex: Há cerca de cem pessoas na fila. (= Existem aproximadamente cem pessoas na fila.) 
 
EM VEZ DE – indica “em lugar de”. 
Ex: Em vez de batata frita, comeu um sanduíche. (= No lugar de batata frita, comeu um sanduíche.) 
AO INVÉS DE – indica “ao contrário de”. 
Ex: Ao invés de trabalhar, dormiu. / Ao invés de subir, desceu. 
 
 
AO ENCONTRO DE – em direção a, favoravelmente. 
Ex: Fui ao encontro de minha namorada. (= Fui em direção à minha namorada.) 
 
DE ENCONTRO A – ir contra; choque. 
Ex: Fui de encontro à opinião de sua esposa. (= Fui contra a opinião de sua esposa.) 
 
AFIM – indica “semelhança”, “parentesco”. 
Ex: Nossa meta é afim: sua aprovação. (= Nossa meta é semelhante: sua aprovação.) 
 
A FIM – indica “finalidade”. equivale à conjunção final “para”. 
Ex: Estudo a fim de ser aprovado. (= Estudo para ser aprovado.) 
 
ONDE – empregado com verbos que exprimem “ESTADO” ou “PERMANÊNCIA”. 
Quando nenhum verbo exigir a Preposição A ou DE 
Ex: A cidade onde estou é linda. 
Onde você deixou os óculos ? 
 
Cuidado! “Onde” deve ser empregado somente quando houver referência a lugar: 
“A cidade onde estou é linda”. 
É incorreto o emprego em outros contextos, tais como “A situação onde me encontro é favorável”. Notem que, no 
exemplo apresentado, não há referência a lugar, razão pela qual o emprego de “onde” está incorreto. Nesse caso, é 
correto o emprego das expressões “em que” ou “na qual”: 
A situação em que me encontro é favorável. / A situação na qual me encontro é favorável. 
 
AONDE – empregado com verbos que exprimem “MOVIMENTO”. 
Quando o verbo exige a preposição A 
Ex: Aonde você quer chegar ? 
 
DONDE - Quando o verbo exige a preposição DE 
Ex: Donde (ou De onde) eu venho, ninguém é tão impertinente. 
 
SE NÃO - formado por "SE" (conjunção condicional) + "NÃO" (advérbio). Equivale a "CASO NÃO". 
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Ex: Se não estudarem, não passarão no concurso. (= Caso não estudem, não passarão no 
concurso.) 
 
SENÃO - equivalente a "CASO CONTRÁRIO", "EXCETO". 
Ex: Estude bastante, senão você não terá sucesso. (= Estude bastante, caso contrário 
você não terá sucesso.) 
Todos foram convidados para a festa, senão ela. (= Todos foram convidados para a festa, 
exceto ela.) 
 
"Espero que tenham compreendido a explicação, senão (= caso contrário) explicarei novamente. Se não (= Caso 
não) conseguirmos isso na próxima explicação, retomaremos o tema quantas vezes forem necessárias". 
 
A PRINCÍPIO equivale a "no começo", "inicialmente": 
Ex: A princípio, o time estava meio preso, mas depois se soltou e surgiram os gols 
A princípio, a seleção turca respeitou o Brasil, mas depois começou a gostar do jogo 
A princípio, Edmilson estava meio nervoso, mas acabou firmando-se na partida.  
 
EM PRINCÍPIO significa "em tese", "preliminarmente", "de modo geral" 
Ex: Em princípio, concordo com o esquema tático da seleção brasileira 
Em princípio, a Seleção era favorita no jogo de estréia 
Em princípio, quase todas as equipes têm chance. 
 
  HOMÔNIMOS e PARÔNIMOS: 
 
É preciso ter cuidado com estes termos! 

A homonímia é a designação geral para os casos em que palavras de sentidos diferentes têm a mesma grafia (os 
homônimos homógrafos) ou a mesma pronúncia (os homônimos homófonos).  

Já o termo paronímia designa o fenômeno que ocorre com palavras semelhantes (mas não idênticas) quanto à 
grafia ou à pronúncia. É fonte de muitas dúvidas, como entre descrição (‘ato de descrever’) e discrição (‘qualidade 
do que é discreto’), retificar (‘corrigir’) e ratificar (confirmar).  

A banca não vai te perguntar o que é cada um desses termos, mas você precisa reconhecer em questões se a 
palavra escrita realmente tem o sentido que confere a correção gramatical ou de sentido desejada pela banca. 
 

Sugiro que vejam a página 64 do Manual de Redação da Presidência: 
 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-
de-redacao.pdf 
 
Aliás, para quem nunca abriu esse manual, ele tem muitas dicas boas de gramática. (#FICADICA) 
 

4 Coesão textual 

Todo texto que se preze privilegia a boa comunicação, não é mesmo? Comunicar é a principal função de todo e 

qualquer ato de fala, não importa se na linguagem escrita ou na linguagem oral. Quem quer ser um bom 
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escritor deve conhecer recursos linguísticos essenciais para o desenvolvimento de uma redação que interaja de 

maneira satisfatória com o leitor. 

Conhecer elementos como a coerência e a coesão, assim como sua aplicabilidade, garante a escrita de um 

texto cujas ideias estejam apresentadas de forma competente, possibilitando ao leitor uma leitura aprazível e 

dialógica. Para tanto, existem os tipos de coerência e os tipos de coesão, que são indispensáveis para a 

construção do texto. 

A coesão é responsável pelos sentidos encontrados na superfície do texto. Através dela é estabelecida a relação 

semântica (relações de sentido entre as palavras) entre os elementos do discurso através do uso adequado de 

conectivos, que servirão para encadear de maneira lógica as ideias do texto. Para escrever um texto coeso, 

conheça agora os cinco tipos de coesão textual: 

⇒ COESÃO POR REFERÊNCIA: é um dos tipos mais utilizados em um texto. Graças a ela, evitamos repetições de 

termos, descuido que pode tornar desagradável a leitura de um texto: 

Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos 

professores da escola. 

Em vez de: 

Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram 

acompanhados pelos professores da escola. 

⇒ COESÃO POR SUBSTITUIÇÃO: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados 

através da anáfora. Observe o exemplo: 

Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer,eles serão suspensos. 

Em vez de: 

Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamentovolte a acontecer, os 

alunos serão suspensos. 

⇒ COESÃO POR ELIPSE: Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso comprometa a 

clareza de ideias da oração: 
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Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. 

Em vez de: 

Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. 

⇒ COESÃO POR CONJUNÇÃO: Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do 

emprego adequado de conjunções: 

Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. 

⇒ COESÃO LEXICAL: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. 

Observe o exemplo: 

Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 

faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores 

da Academia Brasileira de Letras.  

DICA DESTE TÓPICO: 

 

Lembre-se que não é necessário decorar estas regras para sua prova. Você deve desenvolver a capacidade de 

reconhecer uma frase com ausência de coesão, além de ser capaz de corrigir tal erro. 

QUESTÃO: Concurso EMAP/CESP/2018: 

 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. 

O pronome “Isso” (l.3) retoma toda a ideia expressa no primeiro período do texto. 

( ) CERTO   ( ) ERRADO 
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A questão trata da ANÁFORA. O termo “isso porque” é uma locução conjuntiva, ou seja, a soma de um 

pronome (isso) + conjunção (porque), e realmente retoma a ideia anterior. Mas será que retoma a ideia toda? 

Note que o primeiro período possui duas ideias:\ 

1) A curiosidade do fato observado pelo autor 

2) A presença do porto desde o apareceimento das cidades. 

Note que o “isso porque” apenas retoma a segunda parte da ideia, desta forma não retoma TODA ideia do 

período. Afirmativa ERRADA. GABARITO: ERRADO 

5. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de 

outros elementos de sequenciação textual 

 
Palavras como PREPOSIÇÕES, CONJUNÇÕES e PRONOMES possuem a função de criar um sistema de 
relações, referências e retomadas no interior de um texto; garantindo unidade entre as diversas partes que o 
compõe. Essa relação gera a COESÃO TEXTUAL que vimos no tópico anterior.  
 
Há, portanto, coesão, quando seus vários elementos estão articulados entre si, estabelecendo unidade em cada 
uma das partes, ou seja, entre os períodos e entre os parágrafos. 
 
Logo, neste tópico a banca explora sua capacidade de referenciar informações, substituir (evitando a repetição de 
termos), usar conectivos e outros elementos que geram a coesão do texto. 
 
Quando um conectivo não é usado corretamente, há prejuízo na coesão. Observe: 
 
Ex: A escola possui um excelente time de futebol, portanto até hoje não conseguiu vencer o campeonato. 
  
O conectivo “portanto” confere ao período valor de conclusão, porém não há verdadeira relação de sentido entre 
as duas frases: a conclusão de não vencer não é possuir um excelente time de futebol. Analisaremos, a seguir, o 
problema na coesão: 
 
Vamos relembrar alguns conceitos importantes: 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

ENDÓFORA: impõe no emprego de pronomes e expressões que se referem a elementos nominais presentes na 

superfície textual 

 

EXÓFORA: faz remissão a um elemento fora dos limites do texto. 

 
Endófora é dividida em: anáfora e catáfora. 
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DICA DESTE TÓPICO: 

ANÁFORA: expressão que retoma uma ideia anteriormente expressa. 

Ex: Antônio saiu. Ele volta logo. 

Para decorar: ANáfora à ANtes 

 

CATÁFORA: pronome ou expressão nominal que antecipa uma expressão presente em porção posterior do 

texto.  

Ex: Só queremos isto: a aprovação! 

Para decorar: CATAfora à Quem cata, cata algo que está na frente. 

 
5.1 PRONOMES: 
 
É a classe de palavras que serve para representar (pronome substantivo) ou acompanhar (pronome adjetivo) um 
substantivo, determinando-lhe a extensão do significado. 
 
Pode apontar ou retomar, à maneira de dêiticos lógicos (referentes), as circunstâncias, os seres, os eventos, e até as 
frases ou sintagmas aos quais faz alguma associação ou relação. Caracteriza-se também por indicar geralmente 
uma pessoa gramatical (1ª, 2ª ou 3ª). 
 

 
 
 
Pronome Adjetivo → Acompanha o substantivo 
Pronome Substantivo → Substitui o substantivo 
 
Ex: Aquela porta, João tentou abri-la, mas não conseguiu. 
“Aquela” é pronome adjetivo, pois acompanha o substantivo “porta” 
“la” é pronome substantivo, pois substitui o substantivo “porta”: João tentou abrir a porta, mas não conseguiu. 
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5.1.1 Classificação dos Pronomes: 
 
1) PESSOAIS 
 a) Reto: São as pessoas do discurso. Geralmente são sujeito da oração. → Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles 
 OBS: Os pronomes EU e TU sempre são sujeitos. 
   
 b) Oblíquo: São pronomes que sempre desempenham o papel de complemento (objeto direto, objeto 
indireto, complemento nominal etc.). 
  i) Átonos: Não possuem acento tônico e não são antecedidos por preposição. → Me, Te, Se, O, A, 
Lhe, Nos, Vos  
 

DICA DESTE TÓPICO: 

A forma pronominal lhe(s) representa substantivos regidos das preposições a ou para. É importante frisar que esse 

pronome sempre se referirá a pessoas, nunca a objetos/coisas. 

Ex: Emprestei o livro ao aluno. (= Emprestei-lhe o livro. “lhe” → objeto indireto) 

Emprestei o livro para o aluno. (= Emprestei-lhe o livro. “lhe” → objeto indireto) 

 
 
  ii) Tônicos: Possuem acento tônico e são precedidos por preposição. Sempre funcionam como 
complementos. → mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas. 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

Se as formas pronominais tônicas conosco e convosco forem ampliadas pelos determinativos outros, todos, 

mesmos, próprios e numerais, a construção correta será com nós, com vós. 

Ex: Estás contente com nós todos. 

Isto aconteceu com vós próprios. 

Irás à praia com nós que sabemos nadar. 

Ele disse que sairia com nós dois. 
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- Os Pronomes de tratamento estão dentro de Pronomes Pessoais 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

Os pronomes de tratamento devem ser precedidos de VOSSA (com quem se fala), quando nos dirigimos 

diretamente à pessoa, e de SUA (de quem se fala), quando falamos sobre a pessoa. 

Ex: Vossa Excelência discursou bem. (com quem se fala) 

Vossa Excelência, Senhor deputado, pode ajudar-me? (com quem se fala) 

Sua Excelência, a presidente Dilma, discursou bem. (de quem se fala) 

Sua Excelência, o deputado, viajou. (de quem se fala) 

 
Uniformidade de Tratamento: É a utilização de maneira uniforme dos pronomes que ora se adequam a uma dada 
pessoa gramatical. É considerada erro a falta de correlação dos respectivos pronomes possessivos e verbos. 
Ex: Vem para a Caixa você também. (errado) → O verbo está na 2ª P.S. enquanto o pronome está na 3ª P.S. 
Venha para a Caixa você também (correto) ou Vem para a Caixa tu também. (correto) 
 
2) POSSESSIVOS 

 
 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

O emprego dos possessivos de 3ª pessoa seu(s), sua(s) pode gerar ambiguidade na frase. 

Ex: José, Pedro levou o seu chapéu. (frase ambígua) 

João ficou com Maria em sua casa. (frase ambígua) 

 

Para evitar esse vício de linguagem (a ambiguidade), apresentam-se duas alternativas: 

1ª) Acrescentar os termos reforçativos dele(s), dela(s). 

Ex: José, Pedro levou o seu chapéu dele. (o chapéu é de Pedro) 

João ficou com Maria em sua casa dela. (A casa pertence a Maria) 

 

2ª) Trocar o pronome possessivo seu(s), sua(s) pelos elementos dele(s), dela(s). 

Ex: José, Pedro levou o chapéu dele. (o chapéu é de Pedro) 

João ficou com Maria na casa dela. (A casa pertence a Maria) 
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3) DEMONSTRATIVOS 
Situam os seres no tempo e no espaço, em relação às pessoas do discurso. → isto, isso, aquilo, este(s), esse(s), 
aquele(s), esta(s), essa(s), aquela(s). 
Ex: Esta caneta é do curso. (A caneta está próxima ao falante - quem fala) 
Essa caneta é sua. (A caneta está próxima ao ouvinte – com quem se fala) 
Aquela caneta é da Samara. (A caneta está distante do falante e do ouvinte - de 
quem se fala) 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

 

1) Esse, essa, isso (referência anafórica) - para situar o que já foi expresso. 

Ex: Azul e verde, essas são as cores de que mais gosto. 

2) Este, esta, isto (referência catafórica) - para situar o que ainda será expresso ou em referência a um termo 

imediatamente anterior. 

Ex: As cores de que mais gosto são estas: azul e verde. → Ainda será expresso 

O fumo é prejudicial à saúde, e esta deve ser preservada. → Referência a um termo imediatamente anterior 

 
 
4) INDEFINIDOS:  
Referem-se a um ser ou objeto de forma vaga ou indeterminada. → Alguém, Todos, Muitos 
 
TODO 
- Significando inteiro : deve ser usado com artigo, se o substantivo o aceitar.  
Ex: Fiquei todo o dia em casa. (O dia inteiro) 
 
- Significando cada ou todos não terá artigo, ainda que o substantivo exija. 
Ex: Fiquei todo dia em casa. (Todos os dias) 
 
 
ALGUM 
- Anteposto ao substantivo, assume sentido afirmativo. 
Ex: Algum amigo o ajudará. (Alguém) 
 
- Posposto ao substantivo, assume sentido negativo. 
Ex: Amigo algum o ajudará. (Amigo nenhum) 
 
 
CERTO (e variações) 
- Anteposto a substantivos, será pronome indefinido. 
Ex: Certas pessoas não se preocupam com os demais. (pronome indefinido) 
 
- Posposto a substantivos, será adjetivo. 
Ex: Certos políticos nem sempre são os políticos certos. 
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     pron. indef. adjetivo 
 
 
MUITO 
- Será pronome indefinido quando se relacionar a nomes. 
Ex: Bebi muito suco ontem. 
 
- Será advérbio quanto se relacionar a adjetivos, verbos e advérbios. Portanto, será invariável. 
Ex: Bebi muito ontem. 
 
 
POUCO 
- Será pronome indefinido quando se relacionar a nomes. 
Ex: Comprei poucos legumes. 
- Será advérbio quando se relacionar a adjetivos, verbos e advérbios. Portanto, será invariável. 
Ex: Choveu pouco ontem. 
 
 
BASTANTE 
- Será pronome indefinido quando anteceder nomes. 
Ex: Havia bastantes pessoas na festa. 
Comprei bastantes frutas. 
 
- Será adjetivo quando estiver posposto a nomes. Nesse caso, equivalerá a 
suficiente(s). 
Ex: Havia pessoas bastantes na festa. 
Comprei frutas bastantes. 
 
- Será advérbio quando se relacionar a adjetivos, verbos e advérbios. Portanto, 
será invariável. 
Ex: Choveu bastante ontem. 
As moças são bastante bonitas. 
 
 
5) INTERROGATIVOS:  
Referem-se a um ser ou objeto de maneira vaga, sendo usados em perguntas diretas ou indiretas. 
Ex: Qual sua colocação no concurso? 
Gostaria de saber qual sua colocação no concurso. 
 
 
6) RELATIVOS: Referem-se a um termo anterior, chamado antecedente, estabelecendo uma relação de 
subordinação entre as orações (sempre iniciam orações subordinadas adjetivas). → QUE, QUAL, QUEM, 
ONDE, QUANTO, COMO, CUJO. 
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5.1.2 COLOCAÇÃO PRONOMINAL: 

 

 

 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

 

OBS1: Com INFINITIVO: Uso a próclise ou ênclise (mesmo havendo palavras atrativas) 

Ex:  
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Para não me contrariar, ele pagou a conta 

ou 

Para não contrariar-me, ele pagou a conta. 

 

OBS2: PROIBIDO a ÊNCLISE após: futuro do presente, no futuro do pretérito ou no particípio.  

 

OBS3: NÃO CONFUNDA INFINITIVO COM FUTURO DO SUBJUNTIVO 

Na maior parte dos verbos, essas formas são iguais (para comprar/quando comprar)  

Para saber a diferença, basta realizar a troca: (para fazer – infinitivo / quando fizer – fut do subj.) 

Ex: Se eu passar no concurso irei viajar muito (seu eu fizer – logo passar aqui está no infinitivo) 

Ex: Para eu passar no concurso tenho que estar motivado (para eu fazer – logo, passar aqui está no fut do subj.) 

 

OBS4: Proibido iniciar frase com pronome oblíquo átono. 

 
5.2 CONJUNÇÃO: 
Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre 
duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação.  As conjunções são invariáveis, não 
sendo flexionadas em gênero e número. 

 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 32  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 

 
 
 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 33  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 
 
5.3. PREPOSIÇÃO: 
Trata-se de uma palavra invariável que possui a função de ligar dois termos da oração, subordinando um ao 
outro. O termo que requer o emprego da preposição é chamado de regente, enquanto que o termo 
introduzido por ela é classificado como regido. 
Ex: 

É um programa impróprio para (impróprio = regente. Menores=regido) 
Suas primas moravam em (moravam=regente. Roma=regido) 

 
O uso dessa classe de palavra também serve para ligar duas orações de um período, fazendo a subordinação de 
uma oração a outra. Nessa situação, a preposição funciona como um conectivo.  
 
Ex: 

Fiz de tudo para te prevenir. (Oração Subordinada Adverbial Final reduzida de infinitivo JUSTAPOSTA) 
Foi advertido por estar se comportando errado. (Oração Subordinada Adverbial Causal Reduzida de 

Infinitivo JUSTAPOSTA) 
 
Essa definição demonstra que o termo regente (aquele que pede uma preposição) pode se tratar de um nome 
ou um verbo, que é quando entram as regras de regência nominal e regência verbal. 
 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

 

1) Na norma culta da língua, a preposição de não deve ser contraída com o artigo que encabeça o sujeito de um 

verbo. 

Ex: Está na hora de a gata beber água. (não deve ser utilizado: Está na hora da onça beber água) 

Ex: Chegou o momento de ela (não deve ser utilizado: Chegou a hora dela sair) 

 

2) Quase todas as preposições assumem diversos valores semânticos: 

COBRADO BASTANTE EM PROVA 
Era uma sala de dois (quantidade) 

Discursava para (finalidade) 
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Ela vem de Porto Alegre. (origem) 

Veio de avião. (meio) 

Saiu com as amigas. (companhia) 

Formou-se em medicina (especialidade) 

Morreu de causas naturais (causa) 

Falava de política. (assunto) 

A casa de Aline está passando por uma reforma. (posse) 

Usava um chapéu de palha (material) 

Vivia sem luz(ausência ou falta) 

Sentia-se à bangu (modo) 

Ano após ano, ele repete os mesmos resultados. (tempo) 

Cortou o fio com uma tesoura. (instrumento) 

Puseram-se contra o presidente (oposição) 

Mensalidade de cinquenta reais. (valor) 

Tomou uma xícara de chá. (conteúdo) 

Lembre-se que não é necessário decorar estas regras para sua prova, mas você deve buscar o entendimento 

sobre o que a banca está perguntando. 

 

3) A preposição a (quando ocorre a combinação ao ou na contração à) pode ser utilizada para indicar 

proximidade: 

Ex:  Luana queria sentar-se à mesa com a família. 

Rodrigo descansava à sombra de uma árvore. 

 

4)ORAÇÕES JUSTAPOSTAS: Orações Subordinadas sendo iniciadas por outra coisa diferente de Conjunção. 

As orações subordinadas substantivas que não forem introduzidas pelas integrantes que ou se, podem ser iniciadas 

por pronomes, pronomes indefinidos ou advérbios interrogativos, passando a ser chamadas de JUSTAPOSTAS, já 

que estão apenas “colocadas” junto à oração principal. Exemplos: 

Quero saber como chegaram até aqui. (objetiva direta JUSTAPOTSA) 

Quem tudo quer tudo perde. (subjetiva JUSTAPOSTA) 

Ele era quem mais dava trabalho. (predicativa JUSTAPOSTA) 
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6. Emprego de tempos e modos verbais.  

O MODO VERBAL caracteriza as várias maneiras de como se pode utilizar o verbo, dependendo da significação 
que se pretende dar a ele. Rigorosamente, são três os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.  

A maioria dos gramáticos denomina particípio, o gerúndio e o Infinitivo como formas nominais do verbo, e não 
como modos verbais, porque existem algumas particularidades em cada uma dessas formas que podem impedir 
de serem consideradas modos verbais. Observe:  

 Infinitivo: tem características de um substantivo, podendo assumir a função de sujeito ou de 
complemento de um outro verbo, e até ser precedido por um artigo.  

 Gerúndio: assemelha-se mais a um advérbio, já que exprime condições de tempo, modo, condição e lugar.  

 Particípio: possui valor e forma de adjetivo, pois além de modificar o substantivo, apresenta ainda 
concordância em gênero e número.  

Volta-se, agora, para os modos verbais, propriamente ditos:  

Modo Indicativo: o verbo expressa uma ação que, provavelmente, acontecerá, uma certeza, trabalhando com 
reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação.  

Modo Subjuntivo: ao contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, trabalhando com 
remotas possibilidades de concretização da ação verbal.  

Modo Imperativo: apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa, dirigindo-se diretamente a alguém, em 
segunda pessoa, expressando o que se quer que esta (s) pessoa (s) faça (m). Pode indicar uma ordem, um pedido, 
um conselho, dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado.  

Já o tempo verbal informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no 
momento da fala ou que ainda irá acontecer. São essencialmente três tempos: presente, passado ou pretérito e 
futuro.  

Os tempos verbais são estes: Presente (amo) – expressa algo que acontece no momento da fala. Pretérito 
Perfeito (amei) – expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior à fala. Pretérito Imperfeito 
(amava) – expressa uma ação contínua, ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Pretérito mais-que-
perfeito (amara) – contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também 
anterior ao momento da fala. Futuro do presente (amarei) – expressa algo que possivelmente acontecerá em 
um momento posterior ao da fala. Futuro do pretérito (amaria) – expressa uma ação que era esperada no 
passado, porém que não aconteceu. 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6.1. INDICATIVO: 
1. Presente: 
- Presente Atual: denotar um fato atual, ou seja, que acontece no momento em que se fala. 
Ex: Enquanto falo, você estuda. 
 
- Presente Universal: denotar verdades permanentes. 
Ex: O homem é mortal. 
 
- Presente Frequentativo: denotar uma ação habitual, frequente. 
Ex: Estudamos muito. 
 
- Presente Histórico: Também serve para proporcionar vivacidade a fatos ocorridos no passado.  
Ex: 1994: Romário dribla a pobreza, o preconceito e as regras e se torna o rei da 
Copa. 
 
- Denotar uma ação futura, contudo próxima. 
Ex: Amanhã vou ao jogo do Vasco. 
 
2. Pretérito Perfeito: 
- Ação totalmente concluída 
Ex: Estudei para passar nesta prova. 
 
3. Pretérito Imperfeito: 
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- Imperfeito Frequentativo: Indicar uma ação que, no passado, ocorria com habitualidade. 
Ex: Acordava, tomava banho e ia estudar. 
 
- Indicar uma ação passada, porém não totalmente concluída em relação à outra. 
Ex: Quando o professor entrou, o aluno fazia a prova. 
 
- Substituir o presente, com o matiz semântico de cortesia, atenuando um pedido. 
Ex: Eu queria saber se você estudou para a prova. 
 
4. Pretérito Mais Que Perfeito: 
- Indica uma ação passada anterior à outra, também passada 
Ex: A sessão de cinema já começara quando entramos. 
 
OBS: O "pretérito mais-que-perfeito" pode substituir o "futuro do pretérito" ou o "pretérito imperfeito do 
subjuntivo". 
Ex: Quem me dera ficar em primeiro lugar! 
Não fora o fiscal de sala, teríamos passado na prova. (Não fosse o fiscal de sala...) 
 
5. Futuro do Presente: 
- Indica uma ação que ainda será realizada. 
Ex: Neste concurso, seremos aprovados. 
 
Cuidado! O "futuro do presente do indicativo" pode indicar uma verdade universal, surgindo com valor semântico 
de imperativo. 
Ex: Não matarás! 
 
6. Futuro do Pretérito: 
- Indicar um futuro dependente de alguma condição. 
Ex: Passaria no concurso, se tivesse estudado. 
 
- Indicar um fato (futuro) posterior em relação a outro passado. 
Ex: Elas disseram que estudariam para o concurso. 
 
- Expressar polidez. 
Ex: Você poderia abrir a janela? 
 
6.2. SUBJUNTIVO: 
7. Presente do Subjuntivo: 
- Indica um fato duvidoso ou provável. 
Ex: Tenha sucesso no concurso 
 
8. Pretérito Imperfeito do Subjuntivo: 
- Indica uma concessão, por meio de um fato hipotético. 
Ex: Era provável que a ocasião aparecesse. 
 
9. Futuro do Subjuntivo 
- Indica uma ação eventual 
Ex: Quando eu passar no concurso, ficarei tranquilo. 
 
6.3.  IMPERATIVO: 
O modo imperativo é formado a partir dos presentes do indicativo e do presente do subjuntivo. 
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10. Afirmativo 
Ex: Estudem muito! 
 
11. Negativo 
Ex: Não estudem a poucos instantes da prova! 

 
 
6.4. FORMAS NOMINAIS: 
12. Infinitivo 
- É a forma como se designam os verbos, ou seja, é o próprio “nome” do verbo. 
Ex: No caso de proporem um diálogo bacana, eu entrarei. 
 
13. Particípio 
- Termina em “-do”. 
OBS1: O particípio pode referir-se a fatos presentes, passados ou futuros. 
Ex: 
Terminada a prova, vamos para casa. (presente) 
Terminada a prova, fomos para casa. (passado) 
Terminada a prova, iremos para casa. (futuro) 
 
14. Gerúndio 
- Indica um processo prolongado ou incompleto. 
Cuidado! Pode dar noção de TEMPO ou MODO (Advérbio). 
Ex: O homem caminhava cantando. (o modo como caminhava) 
Por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo, ela teima em aparecer, desafiando constantemente as 
previsões “científicas. (o modo como a liberdade aparece). 
Pode dar noção de ADJETIVO 
Ex: Crianças sorrindo (= crianças sorridentes) 
 
OBS2: No gerúndio e no particípio, o verbo “vir” apresenta a mesma forma: “vindo”. Para fazer a diferenciação, 
substituam o verbo “vir” pelo verbo “ir”: se, como resultado, aparecer “-ido”, a forma verbal estará no particípio; 
por outro lado, se aparecer “-indo”, o verbo estará no gerúndio. 
Ex: Assim que o professor chegou, a diretora já tinha vindo. (Particípio) 
A diretora já está vindo. (Gerúndio) 
 
6.5. CORRELAÇÃO:  
É a correta articulação entre duas ou mais formas num determinado contexto. 
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Correlação Verbal é a correspondência harmônica entre formas verbais (tempo e modo) em uma frase ou 
período. 
Ex: Se você estudasse antes da prova, passará no concurso. 
No período acima, temos o verbo estudar flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como já sabemos, 
o subjuntivo expressa dúvida, incerteza, possibilidade. Mas o verbo passar está conjugado no futuro do 
presente do indicativo, modo que expressa, dentre outras ideias, fatos certos ou prováveis. 
Nesse caso, não podemos dizer “você passará no concurso”, pois o ato de passar está condicionado não a uma 
certeza, mas apenas a uma hipótese, transmitida pelo pretérito imperfeito do subjuntivo de estudar. Logo, 
percebemos que o período a cima está incoerente, ou seja, não há uma correlação verbal. 
Se você estudasse antes da prova, passaria no concurso. 
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6.6 TEMPOS VERBAIS COMPOSTOS: 
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7 Domínio da estrutura morfossintática do período.  

Estudamos morfossintaxe nos primeiros anos escolares, especialmente durante o ensino fundamental. Por este 
motivo, muitos alunos acabam “travando” nesse tipo de análise. O aluno quer estudar os demais conteúdos de 
português (e até mesmo quer acertar as questões de interpretação) sem DOMINAR (como requer a banca) este 
ponto FUNDAMENTAL da matéria.  
É claro que, quando a banca menciona “DOMÍNIO”, ela não quer que você faça uma análise de forma direta. Na 
maioria das vezes, ela não quer saber se você é capaz de identificar todas as classes de palavras na oração, muito 
menos se você é sagaz o bastante para identificar todas as funções sintáticas. O que a banca quer é que você 
DOMINE esta análise e seja capaz de responder o que lhe foi perguntado.  
 
 
7.1 O que é morfossintaxe na prática? 
Consiste na análise em termos morfológicos e sintáticos com relação às orações, sendo importante frisar que: 

• Análise morfológica: refere-se à análise das palavras de uma forma individual, independentemente da 
ligação que ocorre com outras palavras. 

• Análise sintática: analisa de maneira conjunta a relação existente entre palavras de uma mesma oração, 
apontando a função que cada palavra exerce. 

Resumindo: o termo morfossintaxe consiste na combinação da análise morfológica e sintática das palavras. 
 
Vejamos dois exemplos de análise morfológica: 
Ex1: 
Oração: Utilizamos a água sem desperdício. 

• Utilizamos = primeira pessoa do plural do verbo utilizar (nós), sendo conjugado no presente do indicativo 
e possuindo voz ativa 

• a = artigo definido 
• água = substantivo comum 
• sem = preposição essencial 
• Desperdício = substantivo abstrato 

Ex2: 
Oração: Ontem, a Bruna comprou um caderno novo. 

• Ontem = advérbio 
• a = artigo definido 
• Bruna = substantivo próprio 
• Comprou = verbo comprar 
• Um = artigo indefinido 
• Caderno = substantivo comum 
• Novo = adjetivo 

Conforme é possível observar, essa análise classifica as palavras de maneira objetiva e individual, sem considerar 
qualquer tipo de relação entre elas. 
 
Análise sintática – como fazer 
Já com relação à análise sintática, é apontada a função e relação existente entre os termos da oração, fazendo 
uma análise um pouco mais complexa que a análise morfológica. Essa classificação consiste em apontar: 

Sujeito; 
Predicado; 
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Complemento verbal; 
Complemento nominal; 
Agente da passiva; 
Adjunto adnominal; 
Adjunto adverbial; 
Aposto. 

 
Vejamos dois exemplos de análise sintática: 
 
Ex1: 
Oração: Utilizamos a água sem desperdício. 

• Nós = sujeito oculto (expresso na conjugação do verbo utilizar – nós utilizamos) 
• Utilizamos = verbo transitivo direto 
• a água = objeto direto (água é o núcleo do objeto) 
• sem desperdício = adjunto adverbial 

Ex2: 
Oração: A Bruna comprou um caderno novo. 

• A Bruna = sujeito 
• Comprou um caderno novo = predicado 
• Um caderno novo = objeto direto 
• Ontem = adjunto adverbial 
• A, um, novo = adjunto adnominal 

 
 

DICA DESTE TÓPICO: 

 

Conforme mencionado, neste tópico, a banca não pedirá para você realizar uma ANÁLISE MORFOSINTÁTICA do 

período. No entanto, o entendimento dos conceitos desta análise lhe ajudará a responder qualquer tipo de 

questão. Treinar esta análise no momento em que você faz as questões é algo importante. Quanto mais você se 

policiar em tentar identificar os termos da oração e suas funções durante os momentos de resolução de questões, 

mais prática você ganhará. Então, resolva a questão de forma consciente e sempre tente identificar as 

palavras/orações e suas funções.  

 
 
8. Advérbio e Palavras Denotaivas: 

 
8.1 ADVÉRBIO: 
 
Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau 
(comparativo e superlativo) e divididos em: advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, 
dúvida. 
 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 43  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

DICA! A norma culta apresenta preferência pelo emprego das formas adverbiais analíticas “mais bem” e “mais 
mal” junto a particípio, em detrimento da forma “melhor”. 
 
Ex: Os esquadrões mais bem encavalgados foram despedidos 
(...) abalava e rompia as armas mais bem temperadas. 
Foram os exemplos mais bem escolhidos. 
 
Nos demais casos prefere-se o emprego da forma “melhor”. 
Ex: Ninguém conhece melhor os interesses do que o homem virtuoso. 
Não há exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. 
 
Locução Adverbial: É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Normalmente 
sua estrutura é composta de uma preposição e um substantivo. 
Ex: Atrasado para a prova, o candidato saiu às pressas. 
O carro virou à direita. 
Sempre vou a pé. 
 
Palavras (Locuções) Denotativas: São palavras que, embora, em alguns aspectos assemelhem-se a advérbios (Ex: 
Ser Invariável), não possuem, segundo a NGB, classificação especial. Classificam-se em função da ideia que 
expressam. 
- Do ponto de vista sintático, são expletivas, isto é, não assumem nenhuma função 
- Do ponto de vista morfológico, são invariáveis (muitas delas vindas de outras classes gramaticais) 
- Do ponto de vista semântico, são inegavelmente importantes no contexto em que se encontram (daí seu nome). 
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9.  Emprego dos sinais de pontuação.  

à Uso Obrigatório da VÍRGULA: 
1) Em Ordem Inversa dos elementos 
Ex: Às dez horas, o presidente iniciará a cerimônia. → O adjunto adverbial “às dez horas” está deslocado em 
relação à sua posição tradicional (final do período). Houve, portanto, uma inversão da ordem direta da frase. 
Ex2: O rapaz deu, ontem, flores à namorada. → O adjunto adverbial “ontem” também encontra-se deslocado, 
estando intercalado entre o sujeito e o verbo da oração. 
 
2) Separar apostos explicativos, vocativos e nomes de lugar. 
Ex: O leão, o rei da selva, é um animal carnívoro. 
Preste atenção, caro aluno! 
Caro aluno, preste atenção! 
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011 
 
3) Separar núcleos de uma mesma função sintática ou componentes de uma enumeração.  
Ex: Eu, você e ele seremos aprovados. 
Ele comprou couve, alface, coentro e agrião. 
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4) Indicar elipse (omissão) de um termo. 
Ex: Ele canta a vida; e você, a morte. → A vírgula omitiu o verbo “cantar” 
Bebida mata; velocidade, também. → A vírgula omitiu o verbo “matar” 
 
5) Separar termo pleonástico (repetido) 
Ex: Aos jovens, devo-lhes dizer a verdade. 
O jornal, já o comprei. 
 
6) Separar expressões explicativas (qual seja, a saber, por exemplo, aliás, isto é, ou melhor, ou seja). 
Ex: Este curso é muito bom, isto é, esclarecedor. 
Fiz os exercícios, ou melhor, as questões. 
 
7) Separar conjunções coordenativas adversativas 
Ex: Não consegui, entretanto, engordar. 
Estudaram muito, portanto, foram aprovados. 
 
8) Separar orações coordenadas assindéticas. 
Ex: Ele comeu, bebeu, conversou e saiu. 
 
9) Separar orações coordenadas sindéticas. 
Ex: Há aqueles que se esforçam muito, porém raramente são reconhecidos. 
 
10) Separar orações subordinadas antepostas às orações principais. 
Ex: Se estudar, passarei no concurso. 
Embora tivesse estudado, não passou no concurso. 
 
11) Separar orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio ou orações adverbiais que iniciam o 
período. 
Ex: Ao entrar o fiscal de sala, os candidatos se calaram. 
Estudando assim, será aprovado. 
Terminado o concurso, houve a aprovação. 
 
12) Separar orações intercaladas. 
Ex: O professor, disse o estagiário, já distribuiu as notas dos alunos. 
E o candidato, perguntou o professor, foi aprovado ou não? 
 
13) Separar orações adjetivas explicativas. 
Ex: As frutas, que estavam maduras, caíram no chão. 
O soldado, que era arguto, entendeu as ordens. 
Meu livro homenageia os cientistas, que combatem o obscurantismo fundamentalista. 
BIZU! Repare que este é o caso onde a retirada das vírgula implica mudança de sentido!!! 
 
14) Separam-se entre vírgulas as orações coordenadas ligadas pelo conectivo “e” quando possuírem sujeitos 
distintos. 
Ex: O rapaz nem se preocupou em se explicar, e seu pai também não fez questão de saber. 
 
à Faculdade das vírgulas: 
1) Entre o complemento do verbo e o adjunto adverbial 
Ex: O rapaz deu flores à namorada(,) ontem. 
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2) Quando a conjunção adversativa ou conclusiva iniciar o período. 
Ex: Entretanto(,) não consegui engordar. 
Portanto(,) foram aprovados. 
 
3) Quando a oração subordinada vier após a oração principal 
Ex: Passarei no concurso(,) se estudar. 
Não passou no concurso(,) embora tivesse estudado. 
 
 
 
à Não se Usa Vírgula: 
1) Para separar orações coordenadas sindéticas cujo sujeito é o mesmo 
Ex: Elas estarão de folga e tomarão conta da casa. → São duas orações com o mesmo sujeito. 
 
GRAVE: O emprego do sinal de dois-pontos pode ser empregado após o vocativo que encabeça uma carta, 
requerimento, ofício, pode ser usado a vírgula ou os dois-pontos. Vale frisar que, nesses casos, a vírgula é o sinal 
de pontuação preferível. 
Ex: Senhor Diretor: 
Senhor Diretor, 
 
 
à Uso Obrigatório do Ponto-e-Vírgula: 
1) Em orações coordenadas extensas, quando, dentro destas, já houver a ocorrência de vírgula. 
Ex: Ela, que é muito esperta, queria uma ajuda do pai; necessitava, acima de tudo, da aquiescência da mãe, dos 
avós e dos irmãos; sabia que, antes de qualquer coisa, o seu nome estava em jogo. 
 
2) Em orações coordenadas sindéticas adversativas e conclusivas, quando os conectivos, deslocados, não iniciarem 
a oração. 
Ex: Tinha uma grande dúvida; não quis, entretanto, incomodar o professor. 
Esqueceu o guarda-chuva em casa; não poderá, logo, sair agora. 
 
3) Em orações coordenadas sindéticas adversativas, substituindo a vírgula, quando há um desejo de se realçar a 
idéia de oposição. 
Ex: Ele sabia toda a matéria; mas não era ela quem iria reconhecer a sabedoria do irmão. 
 
4) Em orações coordenadas assindéticas, ainda que apresentem um valor adversativo. 
Ex: Fiz todo o meu serviço; ninguém reconheceu o meu esforço. 
 
à Faculdade do Ponto-e-Vírgulas: 
1) Anunciar uma enumeração: Neste caso pode ser usado ; ou , 
Ex: É dever de todo funcionário: cumprir a lei, ler e interpretar o estatuto da empresa e não faltar ao serviço. 
 
 
GRAVE1: Nem sempre depois do Ponto de Exclamação virá letra maiúscula. Há ocasiões em que se ele aparece 
no interior da frase, nos casos em que o período continua para além do diálogo citado ou quando a sequência se 
prende fortemente ao texto anterior, não é preciso o uso de letra maiúscula após ele. 
Ex: “– Dê cá a mão! dê cá! vamos!” (Macho de Assis) 
 
GRAVE2: Nem sempre depois do Ponto de Interrogação virá letra maiúscula. Devemos empregar letra minúscula 
quando o período continua, por se tratar de diálogo citado (discurso direto). 
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Ex: Já tomou o remédio? perguntei. 
 
Cuidado! As frases interrogativas indiretas são sempre finalizadas por ponto final. 
 Ex: Gostaria de saber o porquê de sua falta. 
 
à Uso do Travessão: 
1) Pode ser usado para substituir os parentes para assinalar uma expressão intercalada. 
Ex: Romário, gênio da pequena área, fez mais de mil gols. 
Romário – gênio da pequena área – fez mais de mil gols. 
Romário (gênio da pequena área) fez mais de mil gols. 
 
2) O duplo travessão pode ser empregado para isolar palavras ou orações que se quer realçar ou enfatizar, ocupando 
o lugar da vírgula, dos dois-pontos ou dos parênteses, e ainda para separar expressões ou frases apositivas, 
explicativas ou intercaladas que se deseja salientar. 
Ex: “Acresce que chovia – peneirava – uma chuvinha miúda, triste...” 
“Em paga de tão puro desvelo – cólera, destruição.” 
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10 Crase 

 
I - O uso da crase é OBRIGATÓRIO: 
1) Quando o verbo exigir preposição A e a palavra seguinte admitir a anteposição do artigo definido A(S). 
Ex: O aluno estava atento à aula do professor 
 
2) Preposição A + Pronome Demonstrativo AQUELE. 
Ex: Refiro-me àquela candidata. 
 
3) Antes de DE  e QUE haverá crase se eu puder substituir por AQUELAS. 
Ex: A prancha que ganhei é igual à que você comprou. 
Sua blusa é igual à da vitrine. 
 
4) Preposição A + Pronome Relativo A QUAL ou AS QUAIS, ocorrendo somente se o termo posterior ao pronome 
relativo reger a preposição A, ou o termo anterior ao pronome relativo admitir o emprego do artigo definido A(S). 
Ex: A aula à qual o aluno estava atento é divertida. 
 
5) Quando as expressões À MODA DE ou À MANEIRA DE estiverem implícitas, subentendidas. 
Ex: Neymar fez um gol à Pelé. 
 
6) Antes de PRONOME adjetivo POSSESSIVO feminino no PLURAL. 
Ex: O cônsul enviou várias cartas às suas filha. 
 
7) Antes de pronome substantivo possessivo feminino (no singular ou no plural). 
Ex: Não deram atenção a(à) minha queixa, nem à sua. (o pronome sua substitui queixa) 
 
8) Em locuções femininas que indicam HORA. 
Ex: Saí de casa às quatro horas da tarde. 
Ele voltará à uma. 
 
II - O uso da crase é PROIBIDO: 
1) Não haverá crase antes de PALAVRAS MASCULINAS; 
 
2) Não haverá crase quando o A estiver no SINGULAR e o termo regido estiver no PLURAL; 
Ex: Entreguei livros a pessoas desconhecidas 
 
3) Não haverá crase ANTES DE VERBOS; 
Ex: Preço a combinar 
 
4) Não haverá crase antes de ARTIGOS INDEFINIDOS; 
Ex: Internet deu origem a uma avalanche de empreendedorismo. 
 
5) Não haverá crase antes de PRONOMES em geral, exceto os pronomes indefinidos OUTRAS, VÁRIAS, 
DEMAIS. 
Ex: Contaram tudo a ela. 
Não dou importância a essa confusão. 
Atendemos a qualquer hora do dia. 

Ex: Refiro-me às outras pessoas 
O galanteador dá flores às várias namoradas. 
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A pessoa a cuja filha me refiro estuda muito. 
Envie flores a quem você ama. 
Sempre existiu preocupação com a beleza, embora mudem os critérios a que ela obedece. 
 
6) Não haverá crase antes das palavras CASA e DISTÂNCIA, quando estas NÃO estiverem determinadas. 
Ex: Pedro chegou a casa e logo foi dormir. 
O rapaz flertava a moça a distância. 
 
7) Não haverá crase antes da palavra TERRA, sempre que trouxer a ideia de terra firme, opondo-se à ideia de 
estar a bordo. 
Ex: Os marinheiros voltaram a terra. 
 
8) Não haverá crase entre PALAVRAS REPETIDAS. 
Ex: Finalmente fiquei face a face com ela 
 
9) Não haverá crase antes de nome próprio feminino que designa PERSONAGEM HISTÓRICA ou ENTIDADE 
RELIGIOSA. 
Ex: Na aula de ontem, o estagiário fez alusão a Joana d'Arc. 
Renata estava solteirona; por isso, pediu um milagre a Nossa Senhora. 
 
III - O uso da crase é FACULTATIVO: 
1) Antes dos Pronomes de Tratamento DAMA, DONA, MADAME, SENHORA e SENHORITA. 
Ex: O mordomo referiu-se à madame. 
Diga à senhora diretora que está tudo pronto para a reunião. 
 
2) Antes de PRONOME adjetivo POSSESSIVO feminino no SINGULAR 
Ex: O cônsul enviou várias cartas a(à) sua filha. 
Não deram atenção a(à) minha queixa. 
 
3) Antes de NOMES PRÓPRIOS (ou personativos) femininos 
Ex: Diga a(à) Joana que estamos esperando. 
 
4) Após a preposição ATÈ 
Ex: Empolgado com a aprovação, corri até a(à) praia de Botafogo. 
 
IV - Crase em LOCUÇÕES: 
1) Adverbiais: à baila, à beça, às claras, à direita, às escondidas, à esquerda, à força, às moscas, à noite, às pressas, 
à revelia, à solta, à tarde, às vezes, à vista, à vontade. 
Ex: Iremos ao teatro à noite. 
Ele me trouxe à força 
Vire à direita 
 
2) Prepositivas: à altura de, à base de, à beira de, às custas de, à espera de, às expensas de, à frente de, à maneira 
de, à mercê de, à moda de, à procura de. 
Ex: Os alunos ficarão à frente dos demais candidatos. 
O aluno está à espera da convocação. 
 
3) Conjuntivas: à medida que, à proporção que. 
Ex: Você ficará mais preparado para o concurso à medida que estudar. 
À proporção que você for promovido, sua remuneração aumentará. 
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4) Adjetivas: à brasileira, à milanesa, à toa 
Ex: Fiquei em casa à toa. 
Ontem comi um bife à milanesa. 
 
Cuidado! A locução "a distância" NÃO tem crase. 
Ex: Fiz uma prova a distância 
 
V- CASOS ESPECIAIS: 
1) Em paralelismos sintáticos (repetição de termos sintáticos) se houver determinante antes de um termo, haverá 
artigo no termo seguinte, resultando na crase, caso contrário não haverá.  
Ex.: A loja funciona de segunda a quinta, de 8h as 18h. Mas, 
A loja funciona da segunda à quinta, das 8h às 18h. 
Ela se molhou dos pés à cabeça. 
Trabalho deste domingo à sexta; depois, férias! 
 
2) Antes de alguns topônimos, a crase é facultativa: Europa, Ásia, África, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, 
Escócia e Flandres. 
 
11 Concordância Verbal e Concordância nominal 

 
Concordância Verbal: Significa a relação estabelecida entre o verbo da oração e o sujeito dela. 
 
Concordância Nominal: É a relação entre o artigo, o adjetivo, o numeral adjetivo, o pronome adjetivo e o 
substantivo ao qual se referem. 
 
 
11.1 Concordância Verbal: 

 
Regra Geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa.  
Ex: Aos maus e aos poderosos só interessa a vantagem pessoal.  
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- EM SUJEITO COMPOSTO: 
 a) Anteposto ao verbo: o verbo deve ser flexionado no plural (concordância gramatical). 
Ex: Romarias religiosas e festas folclóricas servem como atração a grande 
parte dos turistas.  
 
 b) Posposto ao verbo: verbo no plural (concordância gramatical) ou verbo no singular (concordância 
atrativa). 
Ex: Nas estações de trem, ficam difíceis a entrada e a saída das composições nos horários de maior fluxo. 
(concordância gramatical) 
    ou 
Nas estações de trem, fica difícil a entrada e a saída das composições nos horários de maior fluxo. (concordância 
atrativa). 
 
- SUJEITOS LIGADOS PELA CONJUNÇÃO “OU”: 
 a) Indicando exclusão: verbo no singular (concordância atrativa). 
Ex: Sarney ou Michel Temer será Presidente do Congresso. (= Ou Sarney ou 
Michel Temer será Presidente do Congresso.) 
 
 b) Indicando soma: verbo no plural (concordância gramatical). 
Ex: O frio ou o calor não estragarão nossa viagem. (= Nem o frio nem o calor estragarão nossa viagem.) 
 
- COM NÚCLEOS EM GRADAÇÃO: verbo no singular (concordância atrativa), podendo também ser verbo no 
plural (concordância gramatical). 
Ex: Um século, um ano, um mês não farão diferença.  
    ou 
Um século, um ano, um mês não fará diferença. 
 
- NÚCLEOS SINÔNIMOS: verbo no singular (concordância atrativa), podendo também ser flexionado no plural. 
Ex: A dor e o sofrimento sempre nos acompanha. 
   ou 
A dor e o sofrimento sempre nos acompanham. 
 
- SUJEITO ORACIONAL (o sujeito é uma oração, tendo o verbo como núcleo): concordância na terceira 
pessoa do singular. 
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Ex: Fazer e escrever é a mesma coisa para mim. 
 
- SUJEITO PARTITIVO: Com as expressões grande parte de, a maior parte de, a menor parte de, a maioria 
de, a minoria de, um terço de, seguidas de palavras no plural, o verbo pode concordar tanto no singular quanto 
no plural. 
Ex: Grande número de candidatos não compareceu à prova. 
    ou 
Grande número de candidatos não compareceram à prova. 
 
- CERCA DE, PERTO DE, MAIS DE, MENOS DE + NUMERAL: O verbo sempre concordará com o numeral. 
Ex: Cerca de setenta alunos estavam presentes. 
Menos de dois policiais foram mortos. 
Mais de um policial foi morto. (embora a expressão “mais de um” transmita a ideia 
de plural, o verbo deve concordar com o numeral “um”). 
 
- UM OU OUTRO: verbo no singular. 
Ex: Um ou outro vaga-lume tornava mais vasta a escuridão.  
 
- UM E OUTRO, NEM UM NEM OUTRO, NEM... NEM...: verbo no singular ou verbo plural, 
facultativamente. 
Ex: Uma e outra possibilidade aconteceu / aconteceram. 
Nem um nem outro policial fez / fizeram a ronda costumeira. 
Nem concurso nem loteria daria / dariam maior felicidade. 
 
Cuidado! Se nos casos a cima houver:  
1) Reciprocidade: O verbo DEVERÁ estar no plural. 
Ex: Um e outro carro chocaram-se na pista. 
 
2) Exclusão: O verbo permanecerá no singular 
Ex: Nem Fernando nem Paulo se elegerá Presidente. 
 
- HAVER: No sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ou no sentido de tempo pretérito, o verbo “haver” é 
impessoal, devendo ficar na terceira pessoa do singular. 
Ex: Como havia poucas vagas, o povo fazia filas na escola. 
Gabaritei aquela prova há dois dias. 
 
Quando o verbo HAVER for o principal de uma locução verbal, será impessoal e transmitirá sua impessoalidade 
ao verbo auxiliar, que permanecerá na terceira pessoa do singular. 
Ex: Não deixará de haver experimentos bem-sucedidos. 
 
- MAIS DE UM: o verbo só irá para o plural quando houver ideia de reciprocidade ou quando a expressão surgir 
repetida. 
Ex: Mais de uma máquina estava parada. 
Mais de um deputado se ofenderam. (RECIPROCIDADE) 
Mais de uma flor, mais de uma folha foram arrancadas. 
 
- TÍTULOS DE OBRAS: A concordância ocorrerá com o determinante. Se, porém, aparecer a palavra “livro”, 
“obra”, a concordância se dará com este.  
Ex: Os Lusíadas contribuíram para a Literatura Portuguesa. 
O livro Os Lusíadas contribuiu para a Literatura Portuguesa. 
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Exceção: Com o verbo “ser”, a concordância será facultativa, ou seja, com o sujeito ou com o predicativo. 
Ex: As Cartas Persas são/é um livro genial. 
 
- HAJA VISTA: O verbo será invariável caso o nome a que se refere esteja no singular. 
Ex: Esforçou-se para passar no concurso, haja vista o incentivo do pai. 
 
O verbo poderá ficar no singular ou no plural, caso o nome a que se refere esteja no plural. 
Ex: Esforçou-se para passar no concurso, haja vista os incentivos do pai. 
Esforçou-se para passar no concurso, hajam vista os incentivos do pai. 
 
- FAZER: Sempre que indicar tempo pretérito ou meteorológico, o verbo “fazer” será impessoal, devendo ficar 
na terceira pessoa do singular. 
Ex: Faz mais de dez dias que se publicou o edital. 
No Sul fazia dias constantemente frios. 
 
- Nas expressões É POUCO, É MUITO: O verbo “ser” torna-se invariável. 
Ex: Duzentos reais é pouco. 
Três pessoas é muito. 
 
- VERBOS QUE INDICAM FENÔMENOS DA NATUREZA: 
 a) Se estiverem no Sentido Denotativo: Serão impessoais, logo verbo no singular 
Ex: Trovejava noites a fio, mas não chovia. 
 
 b) Se empregados no Sentido Conotativo: Serão pessoais, logo deve concordar com o sujeito. 
Ex: Os professores trovejavam sermões sobre os alunos. 
 
 
- VERBOS PARECER E COSTUMAR: 
 a) Podem relacionar-se a outras formas verbais, constituindo uma locução verbal. Neste caso, concordarão 
em número e pessoa com o sujeito. É a forma mais usual, corrente. 
Ex: Os dias parecem voar. 
As crianças costumam brincar. 
 
 b) Podem formar, sozinhos, a oração principal de um período. Neste caso, deverão apresentar-se na terceira 
pessoa do singular para concordar com o sujeito oracional. É a forma menos usual, literária. 
Ex: Os dias parece voarem. (= ISSO parece.) = Parece que os dias voam. 
As crianças costuma brincarem. (= ISSO costuma.) = Costuma que as crianças brinquem 
As notícias parece que têm asas = Parece que as notícias têm asas. 
 
- SUJEITO ORACIONAL (o sujeito é uma oração, tendo o verbo como núcleo): concordância na terceira pessoa 
do singular. 
Ex: Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo implica um reforço sobrenatural. 
Fazer e escrever é a mesma coisa para mim. (= Isso é a mesma coisa para mim.) 
Ainda falta definir os objetivos. (= Isso ainda falta.) 
Não me interessa ouvir essas parlendas. (= Isso não me interessa) 
Parecia que os dois homens estavam bêbados. (= Isso parecia) 
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11.2 Concordância Nominal: 

 
Regra Geral: O adjunto adnominal, função desempenhada pelo artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral 
adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere em gênero (masculino/feminino) e número 
(singular/plural). 
 
- ADJETIVO ANTEPOSTO ou POSPOSTO. 
 a) Na função de  ADJUNTO ADNOMINAL: 
 
1. ADJUNTO ADNOMINAL -  ANTEPOSTO - ATRATIVA 
Ex: Antigas revistas e jornais (atrativa) 
Ex: Novos comportamentos e atitudes (atrativa) 
Ex: O cavalheiro oferecera-lhe perfumadas rosas e lírios. (atrativa) 
 
 
 
2. ADJUNTO ADNOMINAL - POSPOSTO - PLURAL ou ATRATIVA 
Ex: Prédio e apartamento antigos/antigo (plural ou atrativa) 
 
 
 b) Na função de PREDICATIVO: 
 
1. PREDICATIVO concorda com o que se refere. 
Ex: Sua defesa é justa. 
 
2. PREDICATIVO do SUJEITO (Composto) 
 i. ANTEPOSTO ao Sujeito - ATRATIVA ou PLURAL (vai depender do verbo – veja regras da 
concordância verbal) 
Ex: Eram gratuitos a assistência técnica e o ensino. (verbo anteposto – atrativo ou plural) 
Ex: Era gratuita a assistência técnica e o ensino. (verbo anteposto – atrativo ou plural) 
Ex: A assistência técnica e o ensino eram gratuitos (verbo posto –plural) 
 

ii. POSPOSTO ao Sujeito - PLURAL. 
Ex: A assistência técnica e o ensino eram gratuitos 
 
3. PREDICATIVO do OBJETO (Composto) – PLURAL 
Ex: Acho a proposta e o trabalho irrecusáveis 
Ex: O Júri considerou culpados o réu e a ré. 
 
 
 
 

RESUMO: 
Verbo Posposto (suj)  à Plural 

Ex: A assistência técnica e o ensino eram gratuitos (verbo posto –plural) 
 

Verbo Anteposto (suj)  à Atrativa ou Plural 
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Ex: Eram gratuitos a assistência técnica e o ensino.  
Ex: Era gratuita a assistência técnica e o ensino. 

 
Adjunto Adn Anteposto (suj) à Atrativa 

Ex: Antigas revistas e jornais (atrativa) 
 

Adjunto Adn Posposto (suj) à Atrativa ou Plural 
Ex: Prédio e apartamento antigos/antigo (plural ou atrativa) 

 
Predicativo do Suj Anteposto (suj) à Atrativa ou Plural 

Ex: Estavam calmos a mulher e o marido. 
Ex: Estava calma a mulher e o marido. 

 
Predicativo do Suj (suj)  Posposto à Plural 

Ex: A professora e o aluno mantiveram calados durante a prova. 

 
Predicativo do Objeto Anteposto ou Posposto (obj) à Plural 

Ex: Acho a proposta e o trabalho irrecusáveis 
Ex: O Júri considerou culpados o réu e a ré. 

 
 
- MESMO: Concorda com o nome a que se refere. 
Ex: As mulheres mesmas exigiram igualdade. 
Elas querem os mesmos direitos e quase as mesmas obrigações. 
 
Cuidado! Quando se referir a verbos ou denotar inclusão, será invariável. 
Ex: As mulheres exigiram mesmo igualdade de direitos. 
Mesmo as mulheres querem tirar vantagem de sua condição. (= Até) 
 
 
- LESO: Concorda em gênero e número com o segundo vocábulo do composto. 
Ex: Seu comportamento revela desvios de lesos-caracteres. 
Ele cometeu um crime de lesa-pátria. 
 
- QUITE: concorda com o nome a que se refere. 
Ex: Os eleitores ficaram quites com suas obrigações cívicas. 
Só fará prova o aluno quite com a tesouraria do colégio. 
 
- ANEXO, INCLUSO, SEPARADO: Concordam com o nome a que se referem. 
Ex: Anexas à carta seguirão as duplicatas correspondentes. 
Remeteremos inclusos os autos pertinentes ao inquérito. 
Seguem, separadas, as cópias das notas fiscais. 
 
Cuidado! É importante frisar para vocês que as locuções “em anexo” e “em separado” são invariáveis. 
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Ex: Em anexo, seguirão as duplicatas correspondentes. 
Seguem, em separado, as cópias das notas fiscais. 
 
POSSÍVEL: Concorda com o nome a que se refere. 
Ex: Já fizemos todas as tentativas possíveis. 
 
Cuidado! O adjetivo “possível” deverá permanecer no singular com as expressões superlativas o mais, o menos, 
o melhor, o pior, porém deverá ser flexionado no plural quando essas expressões também estiverem no plural. 
Ex: Mantenha os alunos o mais ocupados possível. 
Na Suíça, fabricam-se os melhores relógios possíveis. 
As informações obtidas são as melhores (ou as piores) possíveis. 
 
Cuidado2! A expressão “o quanto possível” é invariável. 
Ex: Gosto de chocolates tão amargos o quanto possível. 
 
- UM E OUTRO, UM OU OUTRO, NEM UM NEM OUTRO: Quando seguidas de substantivo e/ou adjetivo 
terão substantivo no singular e adjetivo no plural. 
Ex: Um e outro candidato preparados passou/passaram no concurso. 
Um ou outro vaga-lume brilhantes tornava mais vasta a escuridão. 
Nem um nem outro político demagogos votou/votaram a emenda. 
 
 
- MENOS, ALERTA, PSEUDO, SALVO: são invariáveis. 
Ex: Os policiais estão alerta (de prontidão, em estado de vigilância), embora 
haja menos greves hoje. 
Salvo as enfermeiras, todas as demais são suspeitas. (Salvo = Exceto → palavra 
denotativa de exclusão) 
 
- A OLHOS VISTOS: expressão invariável. 
Ex: A menina emagrecia a olhos vistos. 
 
- TAL QUAL: concorda com os respectivos sujeitos. 
Ex: Os jogadores do Vasco são tais qual o próprio time. 
No exemplo acima, “tais” concorda com “jogadores”, e “qual” concorda com “time”. 
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5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  

 
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.  
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