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1.  ORTOGRAFIA
1. (VUNESP − 2018 − PC/SP − AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL) A alternativa em que 

todas as palavras estão corretamente grafadas é:
a) A pretenção do acusado não foi acatada: ele queria tratamento de excessão.

b) A justiça não admite privilégios que sejam empecilhos à aplicação da lei.

c) Eles fazem juz a um prêmio por sua grande dedicação aos desassistidos.

d) O excesso de zelo levou o rapaz a amenisar a versão dos fatos.

e) Durante a viagem, foi preciso fazer a converção da moeda.

A: A pretenção do acusado não foi acatada: ele queria tratamento de excessão. – Pretensão/
exceção.

B: A justiça não admite privilégios que sejam empecilhos à aplicação da lei.

C: Eles fazem juz a um prêmio por sua grande dedicação aos desassistidos. – Jus.

D: O excesso de zelo levou o rapaz a amenisar a versão dos fatos. – Amenizar.

E: Durante a viagem, foi preciso fazer a converção da moeda. – Conversão.

GABARITO: B.

2. (VUNESP − 2018 − PC/SP − ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL) A vida de Dorinha Duval foi, ____. O 
processo ainda não havia ido a Júri quando a tese da defesa foi mudada. Não seria mais violenta 
emoção, mas legítima defesa. Ela não teria atirado no marido por ter sido ___ e chamada de 
velha, mas ______ o marido passou a agredi-la. De fato, o exame pericial de corpo de delito 
realizado em Dorinha constatou a existência de _______ em seu corpo. A versão da legítima 
defesa era ______.

(Luiza Nagib Eluf, A paixão no banco dos réus. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho, de acordo 
com a norma-padrão de ortografia:
a) esmiussada – regeitada – por que – hematomas – plausível.

b) esmiuçada – regeitada – porque – ematomas – plauzível.

c) esmiuçada – regeitada – por que – ematomas – plauzível.

d) esmiuçada – esmiuçada – porque – hematomas – plausível.

e) esmiussada – rejeitada – por que – hematomas – plausível.

As palavras devem ser corretamente grafadas da seguinte forma: esmiuçada; esmiuçada; 
porque; hematomas; plausível. Na passagem, a palavra “porque” pode ser substituída por 
“pois” (conjunção). Ela não teria atirado no marido por ter sido rejeitada e chamada de 
velha, e sim pois o marido passou a agredi-la.

GABARITO: D.
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3. (FUNDATEC − 2018 − PC/RS − DELEGADO DE POLÍCIA – ADAPTADA) Avalie as afirmações que 
seguem quanto ao preenchimento de lacunas pontilhadas nos trechos abaixo, no que tange à 
grafia de determinados vocábulos.

I. A lacuna fica corretamente preenchida por estância.

“Neste contexto, é importante que a sustentabilidade faça parte da organização como um 
todo, principalmente, da mais alta ................ decisória.”

II. O vocábulo extração preenche adequada e corretamente as lacunas.

“Para consolidar uma economia com baixa emissão de carbono, é necessário pensar em toda 
a cadeia de produção da economia, desde a ............... da matéria-prima, o transporte, a produção 
e até o descarte. Trabalhando com esses rejeitos, evita-se que os materiais acabem em aterros 
e lixões – locais em que a decomposição emite gases responsáveis pelo efeito estufa, como o 
metano e o gás carbônico. Com a reciclagem, os resíduos viram matéria-prima novamente, o que 
evita a ................ e colabora para o uso racional de recursos naturais.”

III. trás preenche corretamente as lacunas

“Essa solução, de acordo com um empresário do setor, ....... diversas vantagens ao comprador, 
como: redução de custos em transporte e armazenagem, devido à concentração de produto na 
embalagem hidrossolúvel; diminuição no uso e descarte do plástico convencional, que pode gerar 
créditos de carbono e também ...... segurança na aplicação e no manuseio de substâncias químicas 
que podem ser nocivas para o ser humano.”

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) Apenas II e III.

I: Estância: lugar onde se está ou permanece, geralmente de férias, em tratamento de saúde 
etc. A palavra correta para completar a lacuna é “instância” (cada um dos juízos hierarqui-
camente organizados que sucessivamente conhecem da causa e proferem decisão).

II: Extração: ato ou efeito de extrair; aquilo que foi extraído.

III: Trás: depois de; após; na parte posterior; atrás, detrás. A palavra correta para completar 
a lacuna é “traz” (verbo trazer).

GABARITO: B.

4. (FUNDATEC − 2018 − PC/RS − ESCRIVÃO E INSPETOR DE POLÍCIA) Considerando a correta grafia 
das palavras, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas 
das linhas 04, 11, 12, 15 e 25.
a) impulcionando – isolamento – escluzão – propenços – compulção.

b) impulsionando – isolamento – exclusão – propensos – compulsão.

c) impulcionando – izolamento – esclusão – propenços – compulsão.

d) impulsionando – isolamento – excluzão – propensos – compulção.

e) impulcionando – izolamento – esclusão – propenços – compulção.
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As palavras devem ser grafadas da seguinte forma: impulsionando – isolamento – exclusão 
– propensos – compulsão.

GABARITO: B.

5. (VUNESP − 2018 − PC/SP − ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL) Por isso, há grupos especializados 
que promovem reuniões semanais com devedores com a finalidade de trocar experiências sobre 
consumo impulsivo e propensão a viver no vermelho.
É comum que, diante dos apuros, como a perda do emprego, algumas tentem manter o mesmo 
padrão de vida em lugar de cortar gastos para se encaixar na nova realidade.

Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, as expressões destacadas, sem 
alterar o sentido original.

a) a fim de – há cerca de – em vez de.

b) afim de – a cerca de – invés de.

c) afim de – a cerca de – ao invés de.

d) a fim de – acerca de – em vez de.

e) à fim de – acerca de – ao invés de.

A fim de = com a finalidade de / Afim de: semelhança, afinidade.

Acerca de = sobre, a respeito de / cerca de: aproximadamente / há cerca de: faz aproxima-
damente (há cerca de dois anos / faz aproximadamente dois anos) / a cerca de: não existe.

Em vez de: em lugar de; em substituição a; ao contrário de / ao invés de = ao contrário de 
(só pode ser empregado quando houver relação de oposição).

GABARITO: D.

6. (FUNCAB − 2016 − PC/PA − INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL) Tal como ocorre com 
“interpretaÇÃO” e “dissimulaÇÃO”, grafa-se com “ç” o sufixo de ambas as palavras arroladas em:
a) submição à lei – indução ao crime.

b) interceção do juiz – contenção do distúrbio.

c) presunção de culpa – coerção penal.

d) detenção do in frator-ascenção ao posto.

e) apreenção do menor – sanção legal.

A: submição à lei − indução ao crime – submissão.

B: interceção do juiz − contenção do distúrbio – intercessão.

C: presunção de culpa − coerção penal.

D: detenção do infrator-ascenção ao posto – infrator-ascensão.

E: apreenção do menor − sanção legal – apreensão.

GABARITO: C.


