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O Poder Executivo tomou a correta decisão de vetar na íntegra a lei que volta a relaxar os controles
para a criação de municípios devido ao efeito devastador que essa lei, caso vigore, causará nas contas
públicas, já abaladas. Criar novas prefeituras significa aumentar a pressão por aumento dos repasses de
estados e da União. Ou seja, mais gastos públicos. O passado mostra que a maioria das mais de mil novas
cidades não consegue arcar com o custo dos incontáveis empregos públicos e de estruturas surgidas do nada,
apenas devido à mudança de status do distrito para município. O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam preservados caso se substituísse
a) “significa” por “significam”.
b) “vetar” por “vetarem”.
c) “consegue” por “conseguem”.
d) “causará” por “causarão”.
e) “à mudança” por “as mudanças”.
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O Poder Executivo tomou a correta decisão de vetar na íntegra a lei que volta a relaxar os controles para a
criação de municípios devido ao efeito devastador que essa lei, caso vigore, causará nas contas públicas, já
abaladas. Criar novas prefeituras significa aumentar a pressão por aumento dos repasses de estados e da
União. Ou seja, mais gastos públicos. O passado mostra que a maioria das mais de mil novas cidades não
consegue arcar com o custo dos incontáveis empregos públicos e de estruturas surgidas do nada, apenas
devido à mudança de status do distrito para município. O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).
A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam preservados caso se substituísse

a) “significa” por “significam”.
Alternativa errada. O sujeito é oracional, ou seja, traz no núcleo do sujeito um infinitivo (“criar”), fato
que exigirá concordância singular.

b) “vetar” por “vetarem”.
Alternativa errada. O sujeito oculto é singular: “o poder executivo”.

c) “consegue” por “conseguem”.
Alternativa correta. Pode-se concordar com “maioria” ou com “mais de mil novas cidades”.
Leia mais sobre o tema em: https://joaobolognesi.com/2016/03/23/partitivos-na-concordancia/

d) “causará” por “causarão”.
Alternativa errada. O sujeito “essa lei” não permite o plural.

e) “à mudança” por “as mudanças”.
Alternativa errada. Falta o acento grave, pois há preposição A, exigida pela expressão devido A, e artigo
AS, que determina “mudanças”.

