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APRESENTAÇÃO
O treino de questões, além de testar seus conhecimentos, é fundamental para compreender melhor 
o perfil da banca organizadora. Ao mesmo tempo que você revisa a teoria estudada, você pratica a 
metodologia da banca e cria uma rotina de estudos essencial para a sua preparação.

Pensando nisso, a série Caderno de Questões da Editora Nova Concursos apresenta 2000 Questões 
para PC-SP, contemplando os cargos de Investigador e Escrivão, da banca VUNESP, organizadas em 
disciplinas de acordo com os assuntos abordados nos últimos editais. Neste material, você encontra, 
ainda, o gabarito oficial ao final de cada disciplina, para conferir e acompanhar o seu desempenho. 

A meta é estudar até passar!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. (VUNESP – 2018) Para responder a questão abaixo, considere 
o seguinte fragmento.

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 .
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamen-
te, as lacunas do trecho, de acordo com a norma padrão de 
ortografia.

a) esmiuçada … rejeitada … porque … hematomas … plausível

b) esmiuçada … regeitada … por que … ematomas … plauzível

c) esmiussada … rejeitada … por que … hematomas … plausível

d) esmiuçada … regeitada … porque … ematomas …plauzível

e) esmiussada … regeitada … por que … hematomas … plausível

2. (VUNESP – 2018) A alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas é:

a) A pretenção do acusado não foi acatada: ele queria trata-
mento 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 viajem, foi preciso fazer a converção da moeda.

3. (VUNESP – 2018) Leia a tira para responder à questão.

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da tira 
devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

a) Porque … mas … Por quê … mártir

b) Por quê … mais … Por que … martir

c) Porque … mas … Porque … martir

d) Por que … mas … Porque … mártir

e) Por que … mais … Porque … mártir

4. (VUNESP – 2018) Leia a tira.

Em conformidade com a norma-padrão, os termos que preen-
chem as lacunas são, respectivamente,

a) estes … Devem … tem

b) esses … Devem … têm

c) estes … Deve … têm

d) aqueles … Devem … tem

e) esses … Deve … tem

5. (VUNESP – 2018) O texto desta questão será utilizado para res-
ponder as questões a seguir.

Debaixo da ponte
Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar 

onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava 
aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de 
todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de baixo. Não 
pagavam conta de luz e gás porque luz e gás não consumiam. 
Não reclamavam da falta d’água, raramente observada por bai-
xo de pontes. 


