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Vozes Verbais + Palavra “SE” – Questões Cespe

1. Seguiram-se outras instituições extrajudiciais com funções semelhantes em 
setores localizados, como as juntas de trabalho marítimo e o Conselho 
Nacional do Trabalho, ambos de 1933.

   Em “Seguiram-se”, o pronome “se” indica que o sujeito do período é 
indeterminado.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

2. Desde que a urna eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro, 
votar passou a ser uma atividade relativamente simples.

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso se 
substituísse “foi adotada” por se adotou.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

3. A expansão do terrorismo internacional na última década está diretamente 
relacionada ao crescimento de sua vertente islâmica, que, por sua vez, 
ampliou-se na esteira da disseminação de interpretações radicais do Islã.
 
   A partícula “se”, em “ampliou-se”, indica que o sujeito da oração é 
indeterminado.

(   ) certo    (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

4. Aquele ano marcaria o despertar do meu interesse pela política.

A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se 
substituísse a forma verbal “marcaria” por tinha marcado.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

5. Só em 2008, os chineses mandaram 180 mil estudantes para as melhores 
universidades do mundo, volume que se mantém ano a ano.

   Em “volume que se mantém”, o elemento sublinhado indica sujeito 
indeterminado.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

6. Podem-se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração 
de cinco a trinta minutos, desde que possuam o certificado de produto 
brasileiro, emitido gratuitamente pela ANCINE.

   Em “Podem-se candidatar”, o pronome “se” indica indeterminação do 
sujeito.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

7. No dia da primeira exibição pública de cinema — 28 de dezembro de 1895, em 
Paris —, um homem de teatro que trabalhava com mágica, Georges Méliès, foi 
falar com Lumière, um dos inventores do cinema; queria adquirir um aparelho, e 
Lumière desencorajou-o, dizendo-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor 
futuro como espetáculo, era um instrumento científico para reproduzir o 
movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se 
divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière 
enganou-se.

   A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se 
substituísse “enganou-se” por foi enganado.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

8. Martins Pena ganhou evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano em 
que foi encenada sua peça O Juiz de Paz na Roça. Embora tenha produzido 
alguns dramas (que lhe renderam duras críticas, destacou-se de fato pelas 
suas comédias e farsas, mas quais retratou a cultura e os costumes da 
sociedade do seu tempo.

A substituição de “destacou-se” por foi destacado prejudicaria o sentido original 
do período.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

9. Assinale a opção que apresenta um trecho do texto que contém uma oração 
na voz passiva.

 a) “A história do grafite no Brasil iniciou-se na década de 70 do século XX”.
 b) “a arte de grafitar se transformou em um importante veículo de comunicação 
urbano”.
 c) “o grafite, inicialmente, foi uma arte caracterizada pela autoria anônima”.
 d) “os ditos ‘cânones’ são retirados de sua posição central e imperativa”.
 e) “a arte se funde com a vida do cidadão da metrópole”.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

10. Assim, implementou-se a administração gerencial e, para isso, foi 
necessário que os agentes públicos mudassem suas posturas e se adequassem 
para desenvolver a nova gestão.

A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir 
“implementou-se"  por foi implementada.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

11. São considerados inelegíveis os enquadrados nas restrições impostas pelas 
Leis Complementares no 64/1990 (Lei das Inelegibilidades) e no 135/2010 (Lei 
da Ficha Limpa)

   Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir “São 
considerados” por Consideram-se.

(   ) certo     (   ) errado
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12. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 
sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho 
passaria a ser uma necessidade exclusiva da classe trabalhadora.
 
   Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao se 
substituir “seria caracterizada” por caracterizaria-se.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

13. Sempre se soube que um dos principais entraves ao crescimento do Brasil é 
o gargalo educacional. Novas pesquisas, porém, revelam que o problema é 
muito mais grave do que se supunha.

   Em “se soube” e em “se supunha”, o termo “se” confere às formas verbais a 
noção de reflexividade.

(   ) certo     (   ) errado
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14. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do 
que sua liberdade. Perde sua dignidade, é submetido a humilhação e acaba se 
sentindo um nada.

A substituição de “se constata” por é constatado manteria a correção 
gramatical e o sentido original do texto.

(   ) certo     (   ) errado



Vozes Verbais + Palavra SE – Questões Cespe

15. Além das condições das rodovias, a segurança nas estradas depende da 
conduta do motorista. Em caso de problemas mecânicos ou acidentes (...), 
motoristas e passageiros devem se abrigar em um local seguro, se possível, 
além do acostamento, até que chegue o socorro.

   Em “se possível”, o termo “se” tem natureza condicional.

(   ) certo     (   ) errado
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