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Material Para  

Concurso  
 

Assunto: Questões Ortografia:  

Estilo CESPE 
 

01) (CESPE / UNB/ SEGER ES / 

SUPERIOR / 2009) A palavra “prevenção” 

se escreve com “ç”, da mesma forma que 

“correção”, “precaução” e “compreenção”. 

 

02) (CESPE / UNB/ TRE / MA / 

ANALISTA / 2009) Julgue os itens abaixo 

quanto à grafia das palavras neles 

empregadas. 

I - Após ter seu mandato cassado, o prefeito 

está ancioso para voltar à vida política.  

II - A polícia revelou, algumas horas depois 

do ocorrido, a indentidade do incendiário.  

III - Por proceder mal, o profissional foi 

considerado, um mau colega.  

IV - Recentemente, surgiram denúncias de 

privilégios e malversação dos recursos 

públicos.  

Estão certos apenas os itens: 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 

 

03) (CESPE / UNB/ TRE MA / MÉDIO / 

2009) ...6,5 bilhões de pessoas que existem 

hoje no planeta, cerca de 4 bilhões vivem 

abaixo da linha da pobreza, dos quais 1,3 

bilhão, abaixo da linha da miséria. 

 

 

Estaria gramaticalmente correta a 

substituição de “cerca de” por acerca de.   

 

04) (CESPE / UNB/ NECROTOMISTA / PB 

/ 2009) Se todos os carros do mundo fossem 

elétricos, a quantidade de CO2 que 

lançaríamos na atmosfera continuaria a 

mesma. É que groço da produção mundial 

de CO2 não sai do escapamento dos carros, 

mas das uzinas termoletricas que queimam 

o carvão, o combustivel mais sujo que 

existe. 

O total de erros de grafia verificados no 

trecho acima é igual a: 

A) 1.  

(B) 2. 

(C) 3. 

D) 4.  

(E) 5. 

 

05) (CESPE / UNB/ PROFESSOR / PB / 

2009) O texto fala de etimologia, que é o 

estudo da origem e da formação das 

palavras de uma língua. É etimológica a 

razão pela qual se emprega a letra h em 

várias palavras do português, como no caso 

do verbo “habita”, que aparece no texto. 

Também se escrevem com h inicial as 

palavras: 

(A) hebreu, herói, húmido. 

(B) hidráulico, hiato, higiene. 
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(C) herva, histeria, hipopótamo. 

(D) hematoma, hérnia, hazar. 

(E) hexágono, hombro, herdar. 

 

06) (CESPE / UNB / TRE / PA / TÉCNICO) 

Julgue a correção gramatical. 

Os colonizadores portugueses mau pisavam 

a nova terra descoberta, passavam logo a 

realizar votações para eleger os que iria 

governar, as vilas e cidades que fundavam. 

 

07) (CESPE / UNB / MPE / AM / 2008) 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João, 

Eu perguntei a Deus do Céu: 

Por que tamanha judiação 

Em “Por que tamanha judiação?”, “Por que” 

é um pronome interrogativo que poderia ser 

substituído por Porque, sem haver erro de 

grafia ou mudança de sentido.  

 

08) (CESPE / TJ / RJ / TÉCNICO / 2008) Os 

trechos abaixo são adaptados de O Globo 

de 19/3/2008. 

Assinale a opção que apresenta erro de 

grafia de palavra. 

(A) A defesa e a preservação do meio 

ambiente são hoje uma preocupação 

mundial, e o Brasil, dono de vastos recursos 

naturais, procura também avançar nessa 

área. 

(B) Uma boa parte da população se 

conscientizou da necessidade de agir para 

proteger fauna, flora, rios e outros bens da 

natureza. 

(C) Movimentos foram criados, até na 

política, e órgãos federais, estaduais e 

municipais, além do Ministério Público, se 

mobilizaram. 

(D) Há dez anos, foi aprovada a Lei 

Contra Crimes Ambientais, dando respaudo 

jurídico às ações de preservação e 

prevendo punições para os infratores. 

(E) Na prática, existe enorme dificuldade 

para que os transgressores sejam punidos. 

09) (CESPE / TJ / RR / SUPERIOR) Além 

disso, o romance oferece um ponto de fuga 

em relação à maioria dos textos literários 

que, no período, desempenhavam a função 

de “desvendamento social” do Brasil, na 

medida em que problematiza, com rigor 

incomum, pressupostos identitários de 

integração nacional por eles formulados. 

A correção gramatical do período estaria 

mantida caso se substituísse a expressão 

“na medida em que” por à medida em que.   

 

10) (CESPE / UNB / MTE / 2008) Grupo 

Móvel — Por que o Sr. continua 

trabalhando? 

Como “Por que” está no início de uma 

pergunta, a palavra Porque poderia, 

corretamente, substituí-la. 

 

11) (CESPE / UNB / MCT / CTI / 2008) 

Uma ONG exemplar em seus objetivos e 

procedimentos é a SOS Mata Atlântica, que 

desenvolve projetos que movimentam cerca 

de R$ 2 milhões por ano no plantio de 

árvores, para neutralizar o carbono emitido 

no país. 

A substituição da expressão “cerca de” por 

acerca de mantém a correção gramatical do 

período.   

 

12) (CESPE / UNB– Banco da Amazônia 

S.A. - Técnico Bancário) Julgue o fragmento 

quanto à grafia, à acentuação e ao emprego 

do sinal indicativo de crase. 

A causa do aquecimento da Terra, em geral, 

é a liberação de gases e vapores produzidos 

atravez de queimadas nas matas e poluição 

provocada por carros e industrias, que são 

os grandes culpados disso tudo.   

 

13) (CESPE / UNB– Banco da Amazônia 

S.A. - Técnico Bancário) Julgue o fragmento 

quanto à grafia, à acentuação e ao emprego 

do sinal indicativo de crase. 

Eles destroem, com isso, à “Camada de 

Osônio”, que tem a função de proteger a 
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Terra dos raios solares. Com a destruição 

dessa camada, a Terra fica mais exposta ao 

Sol e, consequentemente, a temperatura 

aumenta.   

14) (CESPE / UNB– PC / PA – Delegado de 

Polícia Civil –2006) Os interesses 

econômicos das grandes potências 

aconselharam o encorajamento das 

reinvidicações(1) dos trabalhadores, em 

todo o mundo. Era preciso evitar que países 

onde as forças sindicais eram débeis(2) 

fizessem concorrência industrial aos países 

onde essas forças eram mais ativas. Era 

preciso impedir a vil(3) remuneração da 

mão-de-obra operária,em  prejuízo(4) das 

economias então dominantes. Assim, 

razões extremamente estreitas e egoístas 

geraram a contradição de contribuir para o 

avanço do movimento operário, em escala 

mundial. 

Assinale a opção em que o número 

apresentado corresponde à palavra do texto 

cuja grafia não está de acordo com as 

normas da língua padrão. 

(A) 1.  

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

15) (CESPE / UNB– CODEBA -  Guarda 

Portuário – 2006) Julgue as associações 

propostas nos itens seguintes. 

* plural de pastel = pastels 

* feminino de cavaleiro audaz = dama 

audaciosa 

16) (CESPE / UNB– Banco da Amazônia 

S.A. - Técnico Bancário) Julgue o fragmento 

quanto à grafia, à acentuação e ao emprego 

do sinal indicativo de crase. 

Os cientistas dizem que alguns fenômenos 

naturais, como errupções vulcânicas, 

possuem um efeito temporário sobre clima. 

Porém, afirmam também que o clima está 

sofrendo mudanças por causa do 

aquecimento global. 

Considerando que os fragmentos 

apresentados nos itens seguintes são 

trechos sucessivos e adaptados de um texto 

publicado na Folha de S.Paulo em 

11/11/2008, julgue-os quanto à correção 

gramatical de cada um deles. 

 

17) (CESPE / AGENTE DA POLÍCIA 

CIVIL / 2009) Na madrugada de ontem, uma 

caminhonete chegou a delegacia de 

investigações sobre entorpecentes, em 

Botucatú. Um grupo de oito homens sairam 

do veículo, arrombaram uma das portas e 

invadiram a delegacia. 

 

18) (CESPE / AGENTE DA POLÍCIA 

CIVIL / 2009) O grupo levou armas, drogas 

e destruiu arquivos. Artefatos esplosivos 

foram detonados no interior do predio. 

Pouco antes, vizinhos contam, que ouviram 

o barulho de um carro saindo. 

 

19) (CESPE / AGENTE DA POLÍCIA 

CIVIL / 2009) Ao menos dois carros, que 

estavam no estacionamento, e uma casa da 

vizinhança foram atingidos. Não houve 

feridos. 

Nós, chefes de Estado e de Governo dos 21 

países ibero-americanos, reunidos na XIII 

Conferência Ibero-Americana, na cidade de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, reiteramos 

o nosso propósito de continuar a fortalecer a 

Comunidade Ibero-Americana de Nações 

como fórum de diálogo, cooperação e 

concertamento político, aprofundando os 

vínculos históricos e culturais que nos unem, 

e admitindo, ao mesmo tempo, as 

características próprias de cada uma das 

nossas múltiplas identidades, que permitem 

reconhecer-nos como uma unidade na 

diversidade.  

 

20) (CESPE / UNB / MTE / 2008) 

Considerando-se os sentidos do texto, o 

termo “concertamento” poderia ser 

substituído por acordo. 
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GABARITO 

1) E 

2) E 

3) E 

4) D (GABARITO PRELIMINAR) / 

ANULADA (GABARITO DEFINITIVO) 

JUSTIFICATIVA CESPE: A falta de 

objetividade na redação do comando da 

questão permite mais de uma interpretação, 

ensejando, assim, duplicidade de resposta. 

5) B 

6) E 

7) E 

8) D 

9) E 

10) E 

11) E 

12) E 

13) E 

14) A  

15) E / E (AMAZONA AUDAZ) * 

A 

AUDACIOSA 

16) E 

17) E 

18) E 

19) C 

20) C 
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