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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 A prova realizada no último domingo (10), organizada pela VUNESP foi 

tranquila e bem objetiva. Os conceitos exigidos foram elementares, não 

apresentando nenhuma “pegadinha”. Os dois textos e a charge trouxeram 

assuntos do cotidiano e de fácil entendimento para responder à parte 

interpretativa redacional, o que não ocasionou demora na escolha de 

alternativas. Quanto à gramática, emprego da vírgula, pronomes oblíquos 

átonos, crase, concordância, circunstâncias adverbiais, conjunções e flexões 

verbais foram objetos dos 70% de sua prova. Os candidatos, mais uma vez, 

tiveram a oportunidade de acertarem muitas questões de português e elevar 

sua média nesse concurso. Veja a seguir sua prova corrigida e comentada. 

Abraços! 

 

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08. 

 
Nova lei seca põe fim à brecha do bafômetro, 

mas depende de tribunais 

 

Rosanne D’Agostino 

 

1º§ As novas regras que endurecem a Lei Seca devem acabar com a brecha usada por muitos motoristas 

para fugir de punição. Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal, mas há 

críticas à “subjetividade” do texto. 

2º§ Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado, e, para 

defensores da tolerância zero ao volante, a norma transfere aos tribunais a tarefa de interpretar cada caso, dando 

margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça. 

3º§ A mudança no Código Brasileiro de Trânsito possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras provas 

sejam considerados válidos contra os motoristas embriagados. Além disso, aumenta a punição administrativa, de R$ 

957,70 para R$ 1.915,40. Esse valor é dobrado caso o motorista seja reincidente em um ano. 

4º§ A lei seca havia sido esvaziada depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o bafômetro 

e o exame de sangue eram obrigatórios para comprovar o crime. Motoristas começaram a recusar os exames valendo-

se de um direito constitucional: ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O condutor era multado, perdia 

a carteira e tinha o veículo apreendido, mas não respondia a processo. 

5º§ Agora, passa a ser crime “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”. Com isso, o limite de álcool passou 

a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não mais um requisito de punição. 

6º§ O advogado constitucionalista Pedro Serrano avalia que as novas regras possuem conceitos subjetivos 

que podem abrir espaço para contestações no Supremo Tribunal Federal (STF). “No direito penal, o crime tem que ser 

previsto usando palavras precisas, e não palavras abertas. É muito vago falar em ‘afetar a capacidade psicomotora’. 

Isso acaba jogando na autoridade policial o poder de definir, e não na lei. Cabe à lei definir qual é a conduta proibida, e 

não à autoridade policial”, afirma. 

7º§ Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos envolvendo 

pessoas embriagadas ao volante, a mudança “é um avanço”. “Agora basta qualquer tipo de prova que demonstre que 

você está embriagado. Não adianta recusar o bafômetro. A lei acabou com aquela situação do sujeito que sai 

cambaleando e não tem como comprovar que estava bêbado. Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer 

o exame clínico”, diz.  

 

(http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fim-brechado-

bafometro-mas-depende-de-tribunais.html. 21.12.2012. Adaptado) 

 



 

01. De acordo com o texto,  

 

(A) a Lei Seca passou a considerar que “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa” não é crime. (pelo contrário, 

é crime – 5º§) 

(B) com a mudança no Código Brasileiro de Trânsito, vídeos, relatos e testemunhas deixam de ser 

considerados válidos como prova contra os motoristas que estiverem embriagados. (pelo contrário – 3º§) 

(C) para advogados, as novas normas diminuem o poder e a responsabilidade da autoridade policial, o 

que acabará dando margem para que motoristas alcoolizados escapem da Justiça. (pelo contrário – 2º§) 

(D) para escaparem de processo criminal, muitos motoristas recusavam-se a fazer o teste do bafômetro, 

valendo-se do direito de não serem obrigados a produzir provas contra si mesmos. (CORRETA – 4º§) 

(E) as novas regras tornam mais rigorosa a Lei Seca, embora não sejam suficientes para coibir os 

motoristas, que poderão continuar recusando o bafômetro, o que evita a punição.  (pelo contrário – 7º§) 

 

02. De acordo com o texto, a crítica feita por advogados com relação à subjetividade da Lei Seca se deve 

ao fato de que, segundo eles, as novas regras 

 

(A) não são claras o suficiente, de modo que recusar o teste do bafômetro continuará a impedir o 

processo criminal contra motoristas embriagados. (não continuará a impedir) 

(B) continuarão sendo ineficazes para punir aqueles casos em que o motorista, mesmo cambaleando, 

consegue escapar sem que se possa comprovar que ele estava bêbado. (serão eficazes) 

(C) possuem conceitos muito vagos, transferindo às autoridades policiais a tarefa de interpretar cada 

caso, quando caberia à lei definir qual é a conduta proibida. (CORRETA) 

(D) são muito imprecisas, o que torna a lei inadequada, pois diminui o poder da autoridade policial e a 

responsabilidade em avaliar qual é a conduta proibida. (aumenta o poder da autoridade policial) 

(E) apesar de muito vagas, tornaram a Lei Seca demasiadamente severa, o que deve contribuir para que 

muitos motoristas sejam punidos injustamente. (pelo contrário) 

 

03. Em – Com isso, o limite de álcool passou a ser uma das formas de se comprovar a embriaguez, e não 

mais um requisito de punição. –, sem que seja alterado o sentido do trecho, a expressão em destaque 

pode ser substituída por: 

(A) uma condição para punição. (CORRETA) 

(B) incerteza de punição. 

(C) um direito de punição. 

(D) uma possibilidade de punição. 

(E) dispensa de punição. 

 

04. A palavra em destaque no trecho – Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, (...) a 

mudança “é um avanço”. – tem seu sentido contrário expresso em: 

(A) retrocesso. (Antônimo de retrocesso) 

(B) devaneio. 

(C) vantagem. 

(D) esperança. 

(E) progresso. 

 

05. Assinale a alternativa cuja preposição em destaque expressa ideia de finalidade. 

(A) Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz Soares, um dos que devem julgar casos 

envolvendo pessoas embriagadas ao volante, a mudança “é um avanço”. 

(B) Além disso, aumenta a punição administrativa, de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. 

(C) “... Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer o exame clínico”... 

(D) Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade policial de dizer quem está embriagado... 

(E) ... o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o bafômetro e o exame de sangue eram 

obrigatórios para comprovar o crime. (a fim de comprovar o crime) 

 

 

 



06. Considerando que o termo em destaque em – Esse valor é dobrado caso o motorista seja reincidente 

em um ano. – estabelece relação de condição entre as orações, assinale a alternativa que apresenta o 

trecho corretamente reescrito, e com seu sentido inalterado. 

 

(A) Como o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado. (causa) 

(B) Se o motorista for reincidente em um ano, esse valor é dobrado. (condição) 

(C) Porque o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado. (causa) 

(D) À medida que o motorista é reincidente em um ano, esse valor é dobrado. (proporção) 

(E) Conforme o motorista for reincidente em um ano, esse valor é dobrado. (conformidade) 

 

07. Em – Agora, passa a ser crime “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool...” –, o termo em destaque introduz a ideia de 

(A) afirmação. 

(B) tempo. 

(C) lugar. 

(D) intensidade. 

(E) modo. 

 

08. Considerando que o termo em destaque em – Segundo especialistas, recusar o bafômetro não vai 

mais impedir o processo criminal... – introduz ideia de conformidade, assinale a alternativa que apresenta 

a frase corretamente reescrita, e com seu sentido inalterado. 

(A) Apesar de que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal... 

(concessão) 

(B) Desde que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal... 

(condição) 

(C) A fim de que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal... 

(finalidade) 

(D) A menos que para especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal... 

(condição) 

(E) De acordo com especialistas, recusar o bafômetro não vai mais impedir o processo criminal... 

(conformidade) 

 

09. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal. 

(A) Muito frequente, o desrespeito às leis e o consumo de álcool antes de dirigir tem provocado cada vez 

mais acidentes de trânsito. (têm) 

(B) Com a nova lei seca e o aumento da fiscalização, espera-se que diminua os acidentes provocados por 

motoristas embriagados. (diminuam) 

(C) Com a nova lei seca, tem sido intensificado a apreensão de carteiras de motorista e a condenação de 

condutores embriagados que se envolvem em acidentes. (intensificada) 

(D) Insatisfeitos, alguns juristas têm reclamado do fato de, segundo eles, a nova lei possuir alguns 

conceitos pouco precisos. (CORRETA) 

(E) A fiscalização passa a ser considerado de fundamental importância para que a nova lei seca possa 

cumprir o seu papel. (considerada) 

 

10. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o acento indicativo de crase está corretamente 

empregado em: 

(A) A população, de um modo geral, está à espera de que, com o novo texto, a lei seca possa coibir os 

acidentes. (CORRETA) 

(B) A nova lei chega para obrigar os motoristas à repensarem a sua postura. (não há crase diante de 

verbos) 

(C) A partir de agora os motoristas estarão sujeitos à punições muito mais severas. (não há crase diante 

de substantivos no plural sem o artigo definido feminino plural) 

(D) À ninguém é dado o direito de colocar em risco a vida dos demais motoristas e de pedestres. (não há 

crase diante de pronome indefinido) 

(E) Cabe à todos na sociedade zelar pelo cumprimento da nova lei para que ela possa funcionar.  (não há 

crase diante de pronome indefinido) 

 

 



Leia o texto a seguir para responder às questões de números 11 a 19. 

 

O achado 

 

Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há pessoas que 

acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxo, e sei de um polonês que achou um piano na praia do Leblon. 

Mas este escriba, nada: nem um botão. 

Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de senhora. O 

destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto da humanidade, que tem sempre 

para contar uma história de objeto achado; e permitia-me ser útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta. 

A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas o perfil. 

Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o objeto, que só me atraiu a 

atenção quando o ônibus já ia longe. 

Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro mais 

próximo: 

– A moça esqueceu isto. 

Ele, sem dúvida mais experimentado, respondeu simplesmente: 

– Abra. 

Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me dissesse 

respeito. 

– Não é melhor que eu entregue ao motorista? 

– Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o ônibus. Abrindo, o senhor encontra um endereço, 

pronto. 

Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar uma 

intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso mesmo: o destino me dava 

as coisas pela metade. Fechei-a 

depressa. 

– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: – procure direito e 

o endereço aparece. 

Como ele também descesse logo depois, vi-me sozinho com a bolsa na mão. 

 

(Carlos Drummond de Andrade, “A bolsa e a vida”. In: Joaquim Ferreira dos Santos (org.) As cem 

melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Adaptado) 

 

 

11. De acordo com o narrador do texto, 

 (A) em razão do hábito de se deixarem envolver pela leitura, as mulheres frequentemente esquecem 

objetos nos ônibus. 

(B) o passageiro que havia sido informado do encontro da bolsa aconselhara-o a não a abrir e nem a 

levar para casa. 

(C) grande foi a emoção por ele experimentada ao encontrar no assento do ônibus uma bolsa esquecida 

por uma mulher. 

(D) ele próprio já encontrara os mais variados objetos; entre eles, botões, joias, notas promissórias e até 

animais de luxo. 

(E) por causa da sensação de estar entrando na vida particular de alguém, ele resolveu abrir a bolsa 

longe de qualquer testemunha. 

 

 

12. Segundo o texto, o homem que encontrou a bolsa no assento do ônibus 

(A) por não estar preparado para encontrar uma bolsa de mulher, limitou-se a deixá-la no local em que 

estava. 

(B) entregou-a imediatamente ao motorista, conforme orientação do passageiro que se encontrava 

próximo. 

(C) não deu importância ao acontecimento, por já ter várias histórias para contar sobre objetos que 

encontrara. 

(D) ficou receoso, pois a ideia de abrir a bolsa de alguém a quem não conhecia deixava-o embaraçado. 

(E) escondeu-a do passageiro que se encontrava próximo, com receio de que ele quisesse ficar com a 

bolsa. 

 

 

 

 



13. Considere o trecho a seguir: 

A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado, e de quem eu vira apenas o perfil. 

Sentara-se, abrira o livro e mergulhara na leitura. Absorta na leitura, ao sair esquecera o objeto... As 

expressões em destaque no trecho são utilizadas pelo autor para enfatizar a ideia de que a mulher estava 

(A) fingindo ler. 

(B) concentrada na leitura do livro. 

(C) folheando ao acaso as páginas do livro. 

(D) olhando desinteressadamente o livro. 

(E) entediada com a leitura do livro. 

 

14. Em – Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. –, a expressão em 

destaque pode ser corretamente substituída, sem que seja alterado o sentido da frase, por: 

(A) com cuidado. 

(B) sem demora. 

(C) minuciosamente. 

(D) ao acaso. 

(E) sorrateiramente. 

 

15. Em – Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. –, o 

termo em destaque introduz ideia de 

(A) posse. 

(B) modo. 

(C) tempo. 

(D) direção. 

(E) lugar. 

 

16. Em – O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto da 

humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado; – o pronome em destaque 

retoma a seguinte palavra/expressão: 

(A) o resto da humanidade. (“que” é pronome relativo, por isso retoma a expressão anterior) 

(B) esse pequeno favor. 

(C) minha identificação. 

(D) O destino. 

(E) completava. 

 

17. Assinale a alternativa em que o termo em destaque expressa circunstância de posse. 

(A) Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar uma 

intimidade. 

(B) Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida ausente; nada haveria nela que me 

dissesse respeito. (a bolsa é de propriedade de uma desconhecida) 

(C) Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no assento do ônibus, com uma bolsa preta de 

senhora. 

(D) Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e comuniquei a descoberta ao passageiro mais 

próximo. 

(E) ... e sei de um polonês que achou um piano na praia do Leblon. 

 

 

18. Considere o trecho: 

– Leve para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. Mas acrescentou: – procure 

direito e o endereço aparece. 

Sem que seja alterado o sentido do texto e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o termo 

em destaque pode ser corretamente substituído por: 

(A) Porém. (conjunção coordenativa adversativa) 

(B) Portanto. 

(C) Porquanto. 

(D) Por isso. 

(E) Pois. 

 



 

19. Considere o trecho apresentado a seguir: 

O destino me prestava esse pequeno favor: completava minha identificação com o resto da 

humanidade... 

Alterando apenas o tempo dos verbos destacados para o tempo presente, sem qualquer outro ajuste, 

tem-se, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa: 

(A) O destino me prestará esse pequeno favor: completará minha identificação com o resto da 

humanidade... (futuro do presente do indicativo) 

(B) O destino me prestou esse pequeno favor: completou minha identificação com o resto da 

humanidade... (pretérito perfeito do indicativo) 

(C) O destino me prestaria esse pequeno favor: completaria minha identificação com o resto da 

humanidade... (futuro do pretérito do indicativo) 

(D) O destino me prestasse esse pequeno favor: completasse minha identificação com o resto da 

humanidade... (pretérito imperfeito do subjuntivo) 

(E) O destino me presta esse pequeno favor: completa minha identificação com o resto da humanidade... 

(presente do indicativo) 

 

20. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal, de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa. 

(A) O passageiro ao lado jamais imaginou-se na situação de ter de procurar a dona de uma bolsa perdida. 

(“jamais” atrai próclise) 

(B) O homem se indignou quando propuseram-lhe que abrisse a bolsa que encontrara. ( “quando” é 

conjunção subordinativa temporal, atrai próclise) 

(C) Nos sentimos impotentes quando não conseguimos restituir um objeto à pessoa que o perdeu. (Não 

se pode usar pronome oblíquo átono no início de frases “nos”) 

(D) Para que se evite perder objetos, recomenda-se que eles sejam sempre trazidos junto ao corpo. 

(CORRETA) 

(E) Em tratando-se de objetos encontrados, há uma tendência natural das pessoas em devolvê-los a seus 

donos. (com gerúndio precedido de preposição, usa-se próclise obrigatoriamente) 

 

21. Considere o trecho a seguir. 

É comum que objetos SEJAM esquecidos em locais públicos. Mas muitos transtornos poderiam ser 

evitados se as pessoas MANTIVESSEM a atenção voltada para seus pertences, conservando-os junto ao 

corpo. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

(A) sejam … mantesse 

(B) sejam … mantém 

(C) sejam … mantivessem 

(D) seja … mantivessem 

(E) seja … mantêm 

 

22. Assinale a alternativa em que a pontuação está corretamente empregada, de acordo com a norma-

padrão da língua portuguesa.  

 

(A) Diante da testemunha, o homem, abriu a bolsa e, embora experimentasse a sensação de violar uma 

intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando, encontrar algo que pudesse ajudar a revelar 

quem era a sua dona. (não se usa vírgula entre o sujeito e predicado e também entre verbos que se 

completam) 

(B) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora experimentasse a sensação de violar uma 

intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse ajudar a revelar 

quem era a sua dona. (CORRETA) 

(C) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, experimentasse, a sensação de violar uma 

intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse ajudar a revelar 

quem era a sua dona. (não se usa vírgula entre o verbo”experimentasse” e seu objeto “sensação”  e 

também “experimentasse” não poderá, nesse caso, vir intercalado na oração) 

(D) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, experimentasse a sensação de violar uma 

intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando, encontrar algo que pudesse ajudar a revelar 

quem era a sua dona. (não se usa vírgula na sequência lógica e entre verbos que se completam) 



(E) Diante, da testemunha o homem abriu a bolsa e, embora experimentasse a sensação, de violar uma 

intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse ajudar a revelar 

quem era a sua dona. (“Diante da testemunha,” é expressão adverbial, inversa, com vírgula obrigatória e  

“de violar...” é complemento de sensação e não poderá vir separado de “sensação”) 

 

Leia a tirinha para responder às questões de números 23 e 24. 

 

... ”RESPONDER COM SIMPLICIDADE 

E CLAREZA ÀS PERGUNTAS DOS 

FILHOS AUMENTA A COMUNICAÇÃO 

E A CONFIANÇA QUE ELES 

TÊM NOS PAIS.“ 

 

 

”COM SIMPLICIDADE E 

CLAREZA“ ! DE HOJE EM 

DIANTE É ASSIM QUE 

VOU RESPONDER ÀS 

PERGUNTAS DA MAFALDA ! 

 

PAPAI, VOCÊ PODE ME 

EXPLICAR POR QUE A 

HUMANIDADE 

FUNCIONA 

TÃOMAL ? 

 

ELE 

DORMIU ? 

 

(Quino, Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2010) 

 

23. Em – ... “Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos”.... – a palavra em destaque 

expressa, no contexto em que é empregada, ideia de 

(A) finalidade. 

(B) causa. 

(C) meio. 

(D) posse. 

(E) modo. 

 

24. Considerando as regras de concordância nominal e verbal, de acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, assinale a alternativa correta. 

(A) A comunicação e a confiança dos filhos serão aumentadas se os pais responderem às perguntas 

feitas por eles com clareza e simplicidade. (CORRETA) 

(B) A comunicação e a confiança dos filhos será (serão) aumentadas se os pais responderem às 

perguntas feitas por eles com clareza e simplicidade. 

(C) A comunicação e a confiança dos filhos será (serão) aumentada (aumentadas) se os pais 

responderem às perguntas feitas por eles com clareza e simplicidade. 

(D) A comunicação e a confiança dos filhos serão aumentada (aumentadas) se os pais responderem às 

perguntas feitas por eles com clareza e simplicidade. 

(E) A comunicação e a confiança dos filhos serão aumentadas se os pais responderem às perguntas feita 

(feitas) por eles com clareza e simplicidade. 


