
     

 

 

 

 

 

 
                                
                                
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 4 
 
Conheça a família recifense que tem orgulho do nome 
diferenciado 

Desde 1973, a lei Federal de Registros Públicos passou a proibir 
os oficiais de cartório de registrar crianças com nomes que 
exponham ao ridículo ou a situações humilhantes.  Mas não é o 
que acontece em várias regiões no Brasil, sobretudo no 
nordeste, onde pais literalmente “inventam” nomes aos seus 
futuros herdeiros. 
Por mais absurdo que possa parecer, certamente com algum 
significado para os pais, alguns vocativos são nomes próprios. 
Na esperança de se livrar do peso de carregar nomes que são 
verdadeiros motivos de chacotas, as pessoas acionam a justiça 
para sanar o problema. Mas nem sempre… 
Em uma manhã de 1974 na grande Recife capital de 
Pernambuco, o sanfoneiro José Miguel Porfírio, conhecido como 
seu “Moscou”, grande animador de forrós, estava contente pelo 
nascimento do terceiro filho, o primeiro do segundo casamento. 
Tinha a ideia de batizá-lo com um nome diferente, que ninguém 
tivesse utilizado ainda. Ele entrou no cartório de registro civil, 
olhou na parede e viu um cartaz escrito “xerox e fotocópias 
autenticadas”. Decidiu usar as três palavras para nomear o 
recém-nascido e os filhos que poderiam ter no futuro. 
 Assim foi batizado o primogênito: Xerox Miguel Porfírio, (hoje 
com 40 anos). Quatro anos depois, nasceu Autenticada Miguel 
Porfírio e depois veio ao mundo Fotocópia Miguel Porfírio, de 28 
anos. Essa família recifense tem orgulho do nome diferenciado. 
O patriarca morreu no dia 11 de fevereiro de 2013. 
Xerox Miguel Porfírio, este agora, pai de família, resolveu dar 

sequência ao nome curioso que ostenta. Xerox ,então, batizou 
os própriosfilhos de Xerlaine, Xequira, Xeroline, Brucesfielde 
e… o mais bizarro de todos adorável, Carimbo. 
 

01. Em relação aos aspectos gramaticais do texto, marque a 
alternativa incorreta:  
a) No trecho “a lei Federal de Registros Públicos passou a 
proibir os oficiais de cartório”, a locução verbal está na voz ativa. 
b) A primeira oração do título poderia ser reescrita na voz 
passiva sintética como “A família recifense é conhecida”.  
c) No trecho “as pessoas acionam a justiça”, “justiça” é objeto 
direto e poderia assumir, na voz passiva, a função de sujeito 
paciente.  
d) Percebe-se que em “Assim foi batizado o primogênito” há 

uma locução verbal, cujo verbo principal está em uma forma 
nominal, e o sujeito “primogênito” recebe a ação.  
e) Em “Tinha a ideia de batizá-lo com um nome diferente”, 
poderia ser inserida a partícula “se” ligada ao verbo com hífen, 

porém a voz verbal seria alterada.  
 

02. Sobre o trecho “a lei Federal de Registros Públicos passou a 
proibir os oficiais de cartório de registrar crianças com nomes 
que exponham ao ridículo ou a situações humilhantes”, infere-se 

que: 
a) a lei já proibia antes. 
b) o tempo verbal do verbo “passou” nada interfere na 
compreensão textual, já que, se fosse passada para o futuro do 
subjuntivo, o sentido seria mantido.  
c) por estar no modo subjuntivo, o verbo “exponham” não indica 
uma certeza. 
d) os oficiais sofreram a ação do verbo “proibir”. 

e) o verbo “proibir”  está na forma nominal particípio, já que 
existe uma voz passiva. 
 

03. Marque a alternativa que admite a transposição da voz ativa 

para a passiva: 
a) “Quatro anos depois, nasceu Autenticada Miguel Porfírio”. 
b) “depois veio ao mundo Fotocópia Miguel Porfírio, de 28 anos” 
c) “Xerox Miguel Porfírio, este agora, pai de família, resolveu 
dar sequência” 
d) “o sanfoneiro José Miguel Porfírio, conhecido como seu 
“Moscou”, grande animador de forrós, estava contente pelo 
nascimento do terceiro filho” 
e) Ele entrou no cartório de registro civil 
 

04. Analise as duas frases retiradas do texto e marque a 

alternativa correta. 
I.  Assim foi batizado o primogênito.  

II.  Xerox ,então, batizou os próprios filhos. 
a) Nas duas frases, há a mesma voz verbal. 
b) Ignorando o contexto, na frase I é possível achar o agente da 
passiva.  
c) A frase II não admite a transposição de voz. 
d) “os próprios filhos” poderia ser o sujeito paciente na voz 
passiva sintética.  
e) A frase II poderia ser reescrita na voz passiva da seguinte 
maneira “Batizou-se os próprios filhos”.  
 

05. Sabe-se que a voz passiva, geralmente, vem de um objeto 

direto. Contudo, há, em algumas construções gramaticais, a 
possibilidade de surgir de um objeto indireto. Marque a opção 
em que isso é possível. 
a) Judiscreidison assistiu à televisão.  
b) Nossos pais precisam de muita força nesse momento.  
c) Com muita força, o Palmeiras venceu o jogo. 
d) Ontem, eu sonhei com você. 
e) Lembrei-me daquele jogo. 
 

Analise a imagem abaixo, que é um printscreen do site 
Facebook, e responda à questão sobre vozes verbais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. Para falar de vozes verbais, é necessário falar de ações do 

sujeito em relação ao verbo. Sobre a imagem acima, marque a 
alternativa incorreta: 

a) A primeira oração da frase 1 admite a transposição da voz 
ativa para a passiva.  
b) A expressão “a foto” é o objeto direto do verbo “comentou” na 

frase 4 e poderia ser transformada em sujeito paciente na voz 
passiva. 
c) A frase 3 poderia ser reescrita da seguinte maneira na voz 
passiva analítica “Uma foto foi adicionada ao grupo Fato Digital 
– Portal Educacional por Genesis Barbara”. 
d) A frase 2 é a única que não admite transposição para a voz 
passiva, visto que o verbo é transitivo indireto. 
e) Em todas as frases, os verbos são transitivos diretos e 
admitem a transposição para a voz passiva. 
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IMAGEM PARA A QUESTÃO 07 

 
 
07. Acerca do anúncio acima pode-se dizer que: 

a) a concordância verbal foi respeitada, já que se trata de um 
sujeito oculto. 
b) a partícula “se” indica que “apartamentos” é o sujeito paciente, 
portanto a concordância verbal não foi respeitada. 
c) a correção gramatical seria mantida se o anúncio fosse 
reescrito como “Se alugam apartamentos”.  
d) por haver a partícula “se” indeterminando o sujeito, a 
concordância foi respeitada. 
e) “apartamentos” é objeto direto, não possui, pois, nenhuma 
relação direta com a concordância do verbo “aluga”.  
 
08. Marque a alternativa em que o “se” destacado é um pronome 

apassivador. 
a) Não se observou, durante uma hora e meia de reunião, 
nenhuma postura contrária ao que foi proposto na semana 
passada. 
b) “Não consigo dizer se é bom ou mau” – Capital Inicial. 
c) “Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o 
dia da criança é dia da mãe, do pai e das professoras, mas 
também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, 
há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás” – Dilma 
Rousseff. 
d) “O tempo das verdades plurais acabou. Vivemos no tempo da 
mentira universal. Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira, 
todos os dias” – José Saramago. 
e) Nunca se acreditou tanto em mudanças no mundo da política.  
 
09. "Ainda não foram anunciadas as novas diretrizes para a 

negociação salarial." A voz passiva analítica está corretamente 
transposta para a voz passiva sintética em:  
a) Ainda não se anunciou as novas diretrizes para a negociação 
salarial.  
b) As novas diretrizes para a negociação salarial não se tinha 
ainda anunciado.  
c) Ainda não se anunciaram as novas diretrizes para a 
negociação salarial.  
d) Anunciar-se-á as novas diretrizes para a negociação salarial, 
ainda não feito.  
e) Ainda não tinham anunciado as novas diretrizes para a 
negociação salarial. 
 
10. No trecho “O secretário de educação visitou uma escola de 

periferia. Falou-se, durante horas, em mudanças nos 
parâmetros curriculares, e ele ainda reforçou a importância da 
valorização do profissional de educação”, se a partícula “se” 
fosse retirada, a correção gramatical seria mantida. 
(     ) certo  (      ) errado 
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