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Conteúdo de Língua Portuguesa:  

1. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 

2.  Sinônimos e antônimos.  

3. Sentido próprio e figurado das palavras.  

3. Pontuação.  

4. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.  

5. Concordância verbal e nominal. 

6.  Regência verbal e nominal.  

7. Colocação pronominal.  

8. Crase. 

 

FENÔMENOS SEMÂNTICOS 

SINÔNIMO, ANTÔNIMO, PARÔNIMO, SENTIDO PRÓPRIO E SENTIDO FIGURADO 

 

Sinônimo é um processo semântico em que as palavras apresentam, entre si, o mesmo (ou aproximadamente o 
mesmo) significado. A escolha de sinônimos depende do contexto.  

 

longe/distante     resgatar/recuperar    insipiente/ignorante   efêmero/transitório 

 bem/benefício     ratificar/confirmar     retificar/corrigir 

 

Antônimo é um processo semântico por meio do qual as palavras apresentam, entre si, sentidos opostos, 
contrários. 

longe / perto       normal/anormal       fazer/desfazer emigrante/imigrante 

 bem / mal       bom/mau        simplificar/complicar         condenar/absolver 

 

Homônimo é um processo semântico em que as palavras apresentam escrita ou pronúncia igual, mas com 
significados diferentes: 

são (sadio) / são (do verbo ser) – homônimos perfeitos (homógrafos e homófonos) 

selo (substantivo) / selo (do verbo selar) – homônimos imperfeitos (homógrafos) 

cassar (anular) / caçar (apanhar) – homônimo imperfeito (homófono) 

acender (pôr fogo) / ascender (subir) 

acento (sinal gráfico) / assento (local onde se senta) 

bucho (estômago) / buxo (arbusto) 

incipiente (principiante / insipiente ( ignorante) 

tachar (atribuir defeito a) / taxar (fixar taxa) 

espectador (aquele que assiste)/ expectador (aquele que espera) 

espiar (soprar, exalar) / expiar (pagar pena) 
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Parônimo é um processo semântico em que as palavras apresentam semelhança na forma, mas têm significados 
diferentes: 

 

cavaleiro (que anda a cavalo) / cavalheiro (homem gentil) 

descriminar (inocentar) / discriminar (distinguir) 

eminente (elevado) / iminente (está para acontecer) 

flagrante (pego de surpresa) / fragrante (perfumado) 

imergir (afundar) / emergir (vir à tona) 

infligir (aplicar pena) / infringir (desrespeitar) 

retificar (corrigir) / ratificar (confirmar) 

            tráfego (trânsito) / tráfico (comércio ilegal) 

            vultoso (volumoso)/ vultuoso (atacado de congestão na face) 

            mandado (ordem judicial) / mandato (procuração) 

 

Linguagem denotativa ou sentido próprio: é o sentido real/literal/ do dicionário das palavras. 

Linguagem conotativa ou sentido figurado: é o sentido que as palavras ganham no texto 

ELE LÁ 

ELA ACOLÁ 

É possível que dois pombinhos vivam 

em cidades diferentes e permaneçam casados? 

 

Recursos usados pelo redator para obter mais expressividade: o título se torna mais atrativo por várias razões: 

 pelo caráter de oposição que os pronomes e os advérbios assumem; 
 pelo jogo sonoro entre os dois membros da frase: vocábulos oxítonos terminados em a, o som mais 

aberto, mais luminoso; 
 pela concisão: ampliando o título, temos duas orações: ele vive lá, ela vive acolá; 
 o verbo viver oferecido ao leitor no subtítulo, fica subentendido no título. 
 a graça, a leveza e mesmo o coloquialismo é dado pela palavra pombinhos; 
 em uma construção mais formal, teríamos a palavra pessoas no lugar de pombinhos. Entre essas 

palavras há uma relação de semelhança. Essas pessoas são como pombinhos, ou seja, são ternas, 
carinhosas, apaixonadas; essas pessoas são pombinhos. 

 

PONTUAÇÃO 

A pontuação marca, na escrita, as diferenças de entonação e, também, contribui para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto. 

Na fala, a frase é marcada pela entonação, isto é, por um certo tom que o locutor dá à voz para expressar sua 
intenção, por gestos, postura corporal, ambiente etc. Na escrita, dispõe apenas de recursos gráficos. Entre esses 

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 4 

recursos, a pontuação é um dos mais importantes, pois ajuda a organizar sintaticamente o texto e tornar as ideias 
mais claras e precisas. 

 

Leia: 

 

A professora ensina como deve ser usada a vírgula e faz um ditado para os alunos colocarem as vírgulas. 
Eis a redação de Chico: 

O homem sai de casa na cabeça, trazia um chapéu amarelo nos pés, sapatos de lona escuros nos olhos, 
óculos contra o sol na lapela, um bonito cravo vermelho. 

(Donaldo Buchweitz, org. piadas para morrer de rir) 

 

• Em que consiste um humor desse texto? O humor do texto consiste nos sentidos ilógicos e engraçados 
produzidos pela falta de separação dos adjuntos adverbiais. 

 

 

Atenção!  

É proibido o emprego de vírgulas entre termos diretamente ligados, ou seja: entre sujeito e verbo e entre o verbo 
e seus objetos. Observe: 

As duas grandes e velhas amigas da Vila Esperança deram um longo abraço nas minhas irmãs. 

USOS DA VÍRGULA 

1. Vírgula – as vírgulas são usadas: 

• para separar aposto: 

Ex.: Nós, os desempregados, queremos trabalho. 

• para separar vocativo: 

Ex.: Ei, moço, é a sua vez! 

• para separar elementos de uma enumeração: 

Ex.: Eu pratico natação, golfe, artes marciais e esportes radicais. 

• nos adjuntos adverbiais iniciando orações: 

Ex.: Quando você chegou, eu já havia saído. 

 

Atenção! .: no entanto, é frequente a omissão dessa vírgula nos textos modernos. 

Ex.: Em Pirapora as romarias não são novidades. 

 

• para separar um elemento intercalado: 

Ex.: Sua pergunta, a meu ver, foi incoerente. 

• para marcar a omissão de palavras: 

Ex.: Nós queremos trabalho; vocês, férias. 

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 5 

• nas intercalações do adjunto adverbial, das conjunções e das expressões explicativas: 

Ex.: Você, certamente, fará uma boa prova. 

A escola está aberta. As aulas, porém, já terminaram. 

Dar-te-ei um ósculo, isto é, um beijo. 

 

• para separar as orações adjetivas explicativas: 

Ex.: Minha casa, que fica na zona norte da cidade, está em reforma. 

• para separar orações coordenadas assindéticas: 

Ex.: Vim, vi, venci. 

Atenção: as orações coordenadas sindéticas iniciadas por e só serão separadas por vírgulas se apresentarem 
sujeitos diferentes ou se a conjunção e aparecer repetida. 

  Ex.: Você chegou cedo, e ele chegou mais cedo ainda. 

E dançou, e sorriu, e brincou. 

 

• para separar orações reduzidas de particípio e gerúndio: 

Ex.:  Acabando a lição, arrume seus brinquedos. 

Terminado o treino, todos os jogadores foram cumprimentar o treinador. 

• para marcar as inversões do complemento pleonástico antecipado ao verbo: 

 Ex.: Seu endereço, não o esqueci. 

A vírgula no dia a dia 

O emprego da vírgula está condicionado a razões de ordem sintática. A presença ou não desse sinal de pontuação 
pode interferir no sentido da frase. Veja: 

O advogado do jornalista, João da Silva, requereu ontem ao Supremo Tribunal da Justiça a revogação da prisão 
temporária de seu cliente. 

(João da Silva é o nome do advogado do jornalista.) 

O advogado do jornalista João da Silva requereu ontem ao Supremo Tribunal da Justiça a revogação da prisão 
temporária de seu cliente. 

( A ausência de vírgulas indica que João da Silva é o nome do jornalista). 

2. Ponto e vírgula: marca uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Seu uso varia de autor para autor. 
Mas pode ser usada para: 

• para separar orações coordenadas que sejam um pouco longas: 

Ex.: Dizem que nós, os professores, somos muito metódicos; e é verdade. 

• para enfatizar a oposição entre ideias: 

Ex.: Alguns perdem; outros ganham. 

• para separar os itens uma numeração: 

Ex.: Vou ao mercado comprar: 

laranja; 
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banana; 

uva; 

maçã. 

3. Ponto: indica o final de uma frase declarativa. 

 Ex.: Cada macaco no seu galho. 

4. Dois-pontos: introduz uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento. 

 Ex.: O chefe anunciou: “Haverá aumento no salário” 

  Aqui se fala: inglês, russo, polonês e árabe. 

Se não economizar já sabe: faltará energia elétrica. 

 

5. Ponto de interrogação: utiliza-se no final de perguntas diretas. 

 Ex.: Que horas são? 

 

6. Ponto de exclamação: utiliza-se no final de frases exclamativas, depois de interjeições, onomatopeias e verbos 
no imperativo. 

 Ex.: Ah! quanto há por fazer. 

  Pum!   

Saia! 

 

7. Reticências: indica que a frase foi interrompida. 

 Ex.: Eu..., bem... 

O rapaz estava na corda bamba e, de repente... 

 

8. Aspas: além do uso geral, é usadas para realçar palavras ou expressões populares, gírias, estrangeirismos, etc. 

 Ex.: Você tem “know how” 

Você foi o “babaca” do grupo. 

Paris é a “Cidade Luz”. 

Mas que “beleza”: sujou a roupa! 

 

9. Parênteses: usados para isolar palavras, expressões ou frases que não se encaixam na sequência lógica do 
enunciado. 

 Ex.: A ABL (Associação Brasileira de Letras) fica no Rio de Janeiro. 

Augusto dos Anjos (1884-1914) foi um poeta Pré-Modernista. 

 

10. Travessão: usamos para indicar fala, para destacar palavras ou expressões e para ligar palavras ou grupo de 
palavras. 

 Ex.: Fizemos o trajeto de sempre (Rio – São Paulo) 

  E o pai perguntou: 
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  - Aonde vai, meu filho? 

QUADRO SÍNTESE 

sinal Usado para: Exemplos: 

Ponto final 

       . 
Marcar pausa prolongada ao final de frases 
declarativas ou imperativas. 

O cão atirou-se fora. 

Saia imediatamente. 

Ponto de 
exclamação 

 

      ! 

Marcar o final de frases exclamativas, depois de 
interjeições, onomatopeias e verbos no 
imperativo. 

Que alegria! 

Ah! quanto há por fazer. 

Pum!   

Saia! 

Ponto de 
interrogação Marcar uma interrogação direta Que horas são? 

Travessão 
indicar fala, para destacar palavras ou 
expressões e para ligar palavras ou grupo de 
palavras 

- Quincas Borba! 

Fizemos o trajeto de sempre (Rio – São 
Paulo) 

aspas 

realçar palavras ou expressões;  

isolar gírias; 

 

isolar palavras estrangeiras 

indicar citação 

“Quincas Borba” 

Você foi o “babaca” do grupo. 

Você tem “know how”! 

“atrás do trio elétrico / só não vai quem 
já morreu” (Caetano Veloso) 

reticências Indicar suspensão de pensamento O rapaz estava na corda bamba e, de 
repente... 

Dois-pontos 

introduzir uma citação ou fala; 

 

introduzir enumeração explicativa ou  
esclarecimento. 

O chefe anunciou: “Haverá aumento no 
salário”. 

Aqui se fala: inglês, russo, polonês e 
árabe. 

parênteses isolar palavras, expressões ou frases que não se 
encaixam na sequência lógica do enunciado 

Augusto dos Anjos (1884-1914) foi um 
poeta Pré-Modernista. 

Ponto e vírgula 

separar os itens uma numeração 

 

 

 

 

separar orações coordenadas já quebradas em 
seu interior por vírgula 

para enfatizar a oposição entre ideias. 

Para inscrever no concurso é preciso: 

• RG; 

• CPF; 

• Duas fotos 3X4. 

Ela prefere doce; eu, salgado. 

Alguns perdem; outros ganham. 
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Exercícios 

1. Aponte a alternativa pontuada corretamente: 

a) Com as graças de Deus vou indo mestre José Amaro!  

b) Com as graças de Deus, vou indo mestre José Amaro! 

c) Com as graças de Deus, vou indo, mestre José Amaro! 

d) Com as graças, de Deus, vou indo, mestre José Amaro! 

a) Com as graças, de Deus, vou indo mestre, José Amaro! 

 

2. Das seguintes redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os meninos, inquietos, esperavam o resultado do pedido. 

b) Inquietos, os meninos esperavam o resultado do pedido. 

c) Os meninos esperavam, inquietos, o resultado do pedido. 

d) Os meninos inquietos esperavam o resultado do pedido. 

e) Os meninos, esperavam inquietos, o resultado do pedido. 

 

3. Assinale o texto de pontuação correta: 

a) Eu, posto que creia no bem não sou daqueles que negam o mal. 

b) Eu, posto que creia, no bem, não sou daqueles, que negam o mal. 

c) Eu, posto que creia, no bem, não sou daqueles, que negam o mal. 

d) Eu, posto que creia no bem, não sou daqueles que negam o mal. 

e) Eu, posto que creia no bem, não sou daqueles, que negam o mal. 

 

4. “Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila.”  

Os dois-pontos (:) do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as orações 
pela conjunção: 

a) Portanto             b) E               c) Como           d) Pois           e) Embora 

 

Nos testes 5 a 8, assinale a alternativa em que o texto esteja pontuado corretamente: 

5) 

a) Como explicar, que as estruturas lógicas se tornam necessárias, num dado nível? 

b) Como explicar, que as estruturas lógicas se tornam necessárias num dado nível? 

c) Como explicar, que as estruturas lógicas, se tornam necessárias num dado nível? 

d) Como explicar que as estruturas lógicas se tornam necessárias num dado nível? 

e) Como explicar que as estruturas lógicas, se tornam necessárias num dado nível? 

 

6) 

a) Pouco depois, quando chegaram, outras pessoas a reunião ficou mais animada.  

b) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião ficou mais animada. 
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c) Pouco depois, quando chegaram outras pessoas, a reunião ficou mais animada. 

d) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião, ficou mais animada. 

e) Pouco depois quando chegaram outras pessoas a reunião ficou, mais animada.  

 

7)  

a) O sol que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. 

b) Ele, modestamente se retirou. 

c) Você pretende cursar medicina; ela, odontologia. 

d) Confessou-lhe tudo; ciúme, ódio, inveja. 

e) Estas cidades se constituem, na maior parte de imigrantes alemães. 

 

8) 

a) O sinal, estava fechado; os carros, porém não pararam. 

b) O sinal, estava fechado: os carros porém, não pararam. 

c) O sinal estava fechado; os carros, porém, não pararam. 

d) O sinal estava fechado: os carros porém, não pararam. 

e) O sinal estava fechado; os carros, porém, não pararam. 

 

9) (Cesefoa-RJ) Leia este trecho de diálogo: 

 “ – Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado 
mortal?! 

 - Tem, meu filho. Deus mede a espora pelas rédeas, e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum”. 

       (Guimarães Rosa) 

A primeira vírgula da segunda fala: 

a) separa o sujeito 

b) isola o vocativo 

c) marca a inversão da oração 

d) isola o objeto direto 

e) isola o objeto indireto 

 

10) (ESPM-SP) Nesta frase de um imaginário outdoor: 

 Este é o refrigerante amigo, dos seus amigos! 

a) o emprego da única vírgula é suficiente para que se entenda amigo como um vocativo 

b) falta uma vírgula depois de refrigerante, se a intenção é utilizar amigo como vocativo 

c) falta uma vírgula depois de este, se a intenção é dar ênfase ao destinatário da frase 

d) o emprego da vírgula está correto, se a intenção é utilizar dos seus amigos como complemento do nome 
amigo 

e) a vírgula deve ser abolida, se a intenção é empregar amigo como vocativo. 
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11) (UFLa-MG) Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase: 

 “Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar”. 

        (Lourenço Diaféria)  

a) Separar o aposto. 

b) Separar o vocativo 

c) Separar orações coordenadas assindéticas. 

d) Separar a oração subordinada adverbial que antecede a principal 

e) Separar palavras com a mesma função sintática 

 

12) (UFPI) na frase “Temos presenciado, neste país, um aumento considerável de loucos”. As vírgulas são 
empregadas para destacar um termo deslocado, como na frase: 

a) O louco nada percebe, nada reclama, nada sente. 

b) Há loucos, de uma loucura mansa, perambulando pelas ruas. 

c) A loucura existe, meus amigos, embora seja difícil de percebê-la. 

d) Deve haver uma saída, isto é, uma solução para o problema da loucura. 

e) Não tem havido, ultimamente, um trabalho social voltado para os loucos. 

 

13) (UEL-PR) Considerando os períodos I, II e III, pontuados de duas maneiras diferentes. 

I. Pedro, o gerente do banco ligou e deixou um recado. 

II. De repente, perceberam que estavam brigando à toa. 

III. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. 

 

Com a alteração da pontuação, houve mudança de sentido somente em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) I e III 

e) II e III. 

 

14). (Vunesp) Sabor do Brasil: nada contra laranjas, maçãs e peras. Mas está na hora de o brasileiro conhecer melhor 
as frutas da terra e de as empresas promoverem o seu consumo. Baru, camu-camu, cupuaçu – quem já provou? 
Pouca gente já ouviu falar ou mesmo costuma ter essas frutas brasileiras em casa. E, no entanto, além de saborosas, 
elas podem ser supernutritivas. O camu-camu, por exemplo, tem mais vitamina C do que a acerola, que, por sua 
vez, ganha nesse quesito de longe da laranja. “O Brasil é o paraíso das frutas”, comenta o biólogo Lídio Corradim. 
“Mas além de preservá-las, precisa também conhecê-las e provar o seu consumo”, diz ele. O pesquisador é o 
responsável por um estudo das espécies frutíferas e vegetais com potencial para o aproveitamento em larga escala. 
O resultado desse estudo serão cinco livros – previstos para lançamento em 2007. 

                                                                             (In: Revista Belo Horizonte, 2007, p.07). 
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 O emprego de aspas em várias frases do texto acontece para: 

(A) realçar ironicamente uma palavra. 

(B) marcar uma expressão não peculiar à linguagem escrita. 

(C) indicar uma palavra de língua estrangeira. 

(D) distinguir a fala de outra pessoa no texto. 

 

15)  (Vunesp- SPtrans) Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. 

(A) A leitora pergunta: – Até quando o cidadão contribuinte honesto, terá de aguentar o caos do trânsito, do serviço 
aéreo? 

(B) A leitora pergunta até quando o cidadão, contribuinte honesto, terá de aguentar, o caos do trânsito, do serviço 
aéreo? 

(C) A leitora, pergunta: Até quando, o cidadão, contribuinte honesto, terá de aguentar o caos, do trânsito, do serviço 
aéreo? 

(D) A leitora pergunta: – Até quando o cidadão, contribuinte honesto, terá de aguentar o caos do trânsito, do serviço 
aéreo? 

(E) A leitora pergunta, até quando, o cidadão contribuinte, honesto, terá de aguentar, o caos, do trânsito do serviço 
aéreo? 

 

16). (Vunesp 2007)-  

Está pontuada corretamente a frase: 

(A) Segundo informa estudo patrocinado pela Senad, pelo menos 25% dos brasileiros consomem bebida 
exageradamente. 

(B) Um grupo de 282 adolescentes selecionado pela Universidade Federal de São Paulo, foi submetido à observação 
de diferentes propagandas de cerveja. 

(C) Comandados pela psiquiatra Ilana Pinsky, os pesquisadores, estavam interessados em saber como aquelas 
mensagens eram percebidas. 

(D) A psiquiatra Ilana Pinsky de posse das respostas, analisou quantas proibições contidas na auto-regulamentação 
seriam desrespeitadas. 

(E) Porém, a propaganda, funciona e muito bem. 

__________________________________________ 

Gabarito - Pontuação  

1.c; 2) e; 3.d; 4.d; 5.d; 6.c; 7.c; 8.e; 9) b; 10) b; 11) e; 12) e; 13) d; 14) d; 15) d; 16) a 
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Classes de palavras  

Emprego, classificação e sentido que imprimem às relações que estabelecem 

Substantivo - é a classe de lexema que se caracteriza por significar objetos substantivos, isto é, substâncias 
(homem, casa, livro), objetos mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam: qualidades (brancura, 
bondade), estados (saúde, doença), processos (chegada, entrega, aceitação).  

FLEXÕES DO SUBSTANTIVO 

Os substantivos podem variar em gênero, número e grau. Observe: 

• menina (gênero feminino); menino (gênero masculino); 

• menina (número singular); Meninas (número plural); 

• menina (grau normal); mininha (grau diminutivo) 

 

Particularidades quanto ao gênero dos substantivos 

troca-se ão por oa, ão ou ã:  leão – leoa;  

anão – anã        
   

mas, atenção: barão – baronesa        

ladrão – ladra         sultão - sultana 

 

acrescenta-se ao or às terminações a, eira ou triz: 
  

doutor – doutora;  

arrumador – arrumadeira; 

ator – atriz 

mas, atenção: embaixador - embaixatriz (esposa 
do embaixador); embaixador - 
embaixadora(funcionária da embaixada 

 

troca-se e por a:  mestre –mestra; 

monge – monja ;   

 presidente – presidenta 

acrescenta-se ao es a terminação a camponês – camponesa;  

freguês – freguesa;   

 português – portuguesa; 

 inglês - inglesa 

alguns substantivos formam o feminino com 
terminação esa, essa ou isa: 

barão – baronesa;  

conde – condessa;  

 profeta – profetisa 

alguns substantivos formam o feminino de 
maneira irregular 

ateu – ateia   

avô – avó  

 judeu – judia 
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Existem  substantivos cujo gênero pode causar dúvida. Veja: 

são sempre femininos: são sempre masculinos: 

 

a aguardente                o aneurisma 

a elipse                          o champanha  

a grafite                      o clã        

a laringe o eczema 

a alface               o guaraná 

a cal                   o plasma 

a comichão        o fantasma                 

a couve                          o eclipse 

a faringe             o grama (peso), 

a dinamite          o estratagema 

a sentinela (posto)        o sentinela (vigia) 

a ênfase o tracoma    

a juriti                 o dó       

a bacanal           o telefone                   

a derme              o lança-perfume 

a apendicite o apêndice 

 

Alguns substantivos mudam de significação ao trocarem de gênero. Veja: 

 a trama (tecido) – o trama (intriga) 

 a guarda (conjunto de guardas – o guarda (vigilante) 

 a capital (cidade) – o capital (dinheiro) 

a banana (fruta) - o banana (pessoa molenga, covarde) 

a cabeça (parte do corpo) - o cabeça (chefe, líder) 

o caixa (funcionário, funcionária) - a caixa (objeto) 

o grama (redução de quilograma, peso) - a grama (capim, relva) 

o rádio ( aparelho)    - a rádio (estação) 

o lotação (veículo)    - a lotação ( capacidade) 
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o bem (virtude, moral) - os bens (propriedades) 

a féria (salário) - as férias (descanso) 

           a letra (visual gráfico) – as letras (literatura) 

 

Particularidades do substantivo quanto ao número 

Quanto ao número, os substantivos podem se apresentar no singular ou no plural. 

Como regra geral, acrescenta-se a desinência -s à palavra que estiver no singular:  aluno – alunos                 
menino – meninos                  gata - gatas 

 

Outros casos: 

troca-se ão por ões, ães ou aos:  

 

 

 

mas, atenção: alguns substantivos terminados 
em ão podem apresentar diversos plurais: 

campeão – campeões; 

 alemão – alemães  

cidadão – cidadãos 

 

aldeão (aldeões, aldeãos ou aldeães); 

ancião (anciões, anciãos ou anciães); 

 corrimão (corrimões ou corrimãos) 

vulcão (vulcões ou vulcãos) 

guardião (guardiães ou guardiões) 

acrescenta-se ao r ou z a terminação es cor – cores; luz – luzes 

troca-se m por ns álbum – álbuns;  

armazém – armazéns 

substantivo terminado em s, oxítono ou 
monossílabo tônico, acrescenta-se es 

mês – meses  

português – portugueses 

substantivo terminado em –s, não oxítono e nem 
monossílabo tônico, fica invariável 

o lápis – os lápis 

o ônibus – os ônibus     

 o pires – os pires 

substantivo terminado em x fica invariável  o clímax – os clímax 

 o pirex – os pirex 

nas terminações al, el, ol, ul troca-se o l por is.  

 

 

mas, atenção: 

anel – anéis  

animal – animais 

anzol – anzóis   

azul – azuis 

mal – males;  

cônsul – cônsules  
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na terminação il de vocábulos oxítonos, troca-se 
o l por s   

barril – barris  

 funil – funis 

na terminação il de vocábulos paroxítonos, troca-
se o il por eis 

fóssil – fósseis  

 míssil – mísseis 

Substantivos usados somente no plural: 

as cócegas                            as fezes                              as núpcias 

as reticências                        os Alpes                            os Estados Unidos 

os óculos                             os pêsames                           os víveres                           

as costas (parte do corpo)    os arredores 

as férias (descanso)              os pêsames 

 

obs.: Alguns substantivos terminados em s podem indicar tanto singular quanto plural. Assim: o ônibus / os 
ônibus;    o lápis / os lápis 

 

Substantivos usados somente no singular: 

a bondade   a fé   a coragem 

 

Plurais que merecem destaque: 

abdômen – abdomens ou abdômenes;             hífen – hifens ou hífenes 

mel – méis ou meles;                                        caráter -  caracteres 

gel – géis ou geles;                                           júnior – juniores 

mal – males;                                                     cônsul - cônsules 

 

Plural de diminutivos 

Como regra, passe a palavra primitiva para o plural, elimine o s e acrescente o sufixo  
-zinhos (ou -zitos) ao substantivo: 

botão – botões + zinhos = botõezinhos 

animal – animais + zinhos = animaizinhos 

                         mulher – mulheres = mulherezinhas 

cão – cães + zinhos = cãezinhos  

 

 

 Plural dos substantivos compostos 

A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são escritos: com hífen ou sem hífen. 

 

a) Sem hífen: o plural é feito como se faz com os substantivos simples: acrescenta-se -s. 

 Ex.:  pontapé – pontapés 
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  aguardente – aguardentes 

 

b) Com hífen: Se os elementos que compõem o composto forem substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, 
vão para o plural.  

Ex.: cirurgiões-dentistas (substantivo +substantivo) 

 cachorros-quentes (substantivo + adjetivo) 

segundas-feiras (numeral + substantivo) 

padres-nossos (substantivo + pronome) 

  

Mas, atenção: se o segundo elemento indicar tipo ou finalidade do primeiro, somente o primeiro vai para o plural: 
pombos-correio; bananas-maçã; canetas-tinteiro; sambas-enredo; salários-família; navios-escola. 

 

c) Ficam no singular os verbos e palavras invariáveis. 

Ex.:  sempre-vivas (advérbio + substantivo) 

abaixo-assinados (advérbio + adjetivo) 

 bel-prazeres (palavra invariável + substantivo) 

 bate-bocas (verbo + substantivo) 

d) Se os substantivos apresentarem-se ligados por preposição, somente o primeiro vai para o plural. 

Ex.:  pés de moleque; pães de ló;   águas-de-colônia 

 

obs.: Com o novo acordo ortográfico, os substantivos pé de moleque e pão de ló perderam o hífen. 

 

e) Compostos formados por palavras repetidas ou onomatopaicas, somente o segundo elemento vai para o plural. 

Ex.:  reco-recos; tico-ticos; tique-taques 

 

mas, atenção: se os dois elementos são formados por verbos, há duas possibilidades: ou somente o segundo vai 
para o plural ou ambos variam: 

corre-corre =  os corre-corres ou corres-corres 

pisca-pisca = os pisca-piscas ou os piscas-piscas 

 

Substantivos compostos pluralizados que merecem atenção: 

 

o arco-íris / os arco-íris; 

o louva-a-deus / os louva-a-deus 

o bem-te-vi / os bem-te-vis;  

o guarda-chuva / os guarda-chuvas 
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Particularidade dos substantivos quanto à flexão de Grau  

Quanto ao grau, os substantivos podem estar no grau normal (livro) como se apresentarem no aumentativo (livrão) 
ou diminutivo (livrinho).  

Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados por dois processos: 

 

a) analítico: formado com o auxílio de um modificador, ou seja, adjetivos que indicam aumento ou diminuição de 
proporções. Veja:  

Carro: carro grande (aumentativo analítico); carro pequeno (diminutivo analítico) 

 

b) sintético: formado com o acréscimo de um sufixo aumentativo ou diminutivo à forma normal do substantivo. 

Carro: carrão (aumentativo sintético); carrinho (diminutivo sintético) 

 

Particularidades quanto ao grau do substantivo 

• alguns diminutivos e alguns aumentativos podem indicar carinho, ternura, afeição:  filhinho, mãezinha, 
queridinho, paizão, amigão. 

 

• alguns aumentativos e alguns diminutivos podem indicar desprezo: padreco; gentinha; musiquinha;   
porcalhão, narigão.  

 

• alguns aumentativos e diminutivos perderam sua acepção original de aumento ou de diminuição, passando 
a indicar tamanho normal: calção, colchão,  papelão; portão;  cartilha, corpete, folhinha (calendário). 

 

EXERCÍCIOS 

1) (FSA-SP) Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há, de fato, flexão de grau para o substantivo. 

a) O advogado deu-me o seu cartão 

b) Deparei-me com um portão, imenso e suntuoso. 

c) Moravam num casebre, à beira do rio. 

d) A abelha, ao picar a vítima, perde seu ferrão. 

e) A professora distribuiu as cartilhas a todos os alunos. 

 

2) (Cefet-PR) Das opções a seguir, assinale a que apresenta um substantivo que só tem uma forma no plural. 

a) Guardião        b) espião          c) peão          d) vulcão           e) cirurgião 

 

3) (UEL-PR) Viam-se ........ junto aos ........ do jardim. 

a) papelsinhos, meios-fio      b) papeizinhos, meios-fios       c) papeisinhos, meio-fios 

d) papelzinhos, meio-fios      e) papeizinhos, meio-fios 

 

4) (ITA-SP) Dadas as palavras: 

1. Esforços      2. Portos        3. impostos 
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Verificamos que o timbre da vogal tônica é aberto: 

a) apenas na palavra 1      b) apenas na palavra 2      c) apenas na palavra 3 

d) apenas nas palavras 1 e 3        e) em todas as palavras 

 

5.  (UFF-RJ) Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. 

a) O gerente deverá depor como testemunha única do crime. 

b) A personagem principal do conto é o Seu Rodrigues. 

c) Ele foi apontado como a cabeça do motim. 

d) O telefonema deixou a anfitriã perplexa. 

e) A parte superior da traqueia é o laringe. 

 

6. (Inst. Tec. da Amazônia) Assinale a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino: 

a) jacaré – ordenança – sofisma – análise – nauta 

b) cal – faringe – dó – alface – telefonema  

c) criança – cônjuge – champanha – dó – afã 

d) cólera – agente – pianista – guaraná – vitrina 

e) omoplata – apendicite – cal – ferrugem 

 

7. (PUC-PR) Se preenchermos os espaços com a expressão colocada entre parênteses, ficará gramaticalmente 
correta somente a frase da alternativa: 

a) Naquele ano, passariam pela ponte ........ de pessoas. (duas milhões) 

b) Quando chegaram ao local, .......... estava dormindo. (o sentinela) 

c) Tivemos ...... dele, mas não pudemos fazer nada. (muita dó) 

d) Por causa do ferimento, ....... não resistiu e morreu. (a sabiá) 

e) Falta apenas ...... para completarmos a quantidade exigida. (um milhar) 

 

8. (UEBA) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. 

Ficou com ....... quando soube que ....... caixa do banco entregara aos ladrões todo o dinheiro ......... clã. 

a) o moral abalado – o – do 

b) a moral abalada – o – da 

c) o moral abalado – a – do 

d) a moral abalado – a – do 

e) a moral abalada – a – da 

 

9. (Cesgranrio-RJ) Assinale a opção em que todos os vocábulos formam o plural em  -ões, tal como em botão – 
botões. 

a) balão – irmão – tubarão 
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b) eleição – canção – opinião 

c) confissão – nação – cristão 

d) limão – cidadão – pagão 

e) questão – alemão – operação 

 

10. (FMPA-MG) A flexão de plural está inteiramente correta em: 

a) bens-te-vis; tira-teimas; bomba-relógios. 

b) guarda-comidas; guarda-chuvas; guarda-florestais. 

c) cartas-bilhete; além-túmulos; porta-bandeiras. 

d) flores-de-lis; grãos-de-bicos; altos-relevos. 

e) caça-níqueis; obras-prima; terças-feira. 

 

11. (USF-SP) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. 

 Todas as .................., a sala dos ...... ficava aberta ao público. 

a) sexta-feiras – troféus             b) sextas-feira – troféus     c) sextas-feira – troféis 

d) sextas-feiras – troféis        e) sextas-feiras – troféus 

 

12. (FEI-SP) Assinale a alternativa em que nem todas as palavras apresentem sufixo de grau diminutivo. 

a) poemeto, maleta                 b) rapazola, bandeirola              c) viela, ruela 

d) lugarejo, vilarejo                 e) menininho, carinho 

 

13) (FESP-SP) Assinale a alternativa que contenha substantivos, respectivamente, abstrato, concreto e  concreto: 

a) fada, fé, menino     b) fé, fada, beijo     c) beijo, fada, menino   d) amor, pulo, menino e) menino, amor, pulo 

 

14.(FMU/FIAM-SP) Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos: 

a) tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem 

b) angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade 

c) inimigo, luto, luz, esperança, espaço, tempo 

d) angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade 

e) espaço, olhos, luz, lábios, ausência, esperança, angústia 

 

15.(Cesgranrio-RJ) Assinale a opção em que todos os vocábulos formam o plural em –ões (cf: botão/botões): 

a) balão, irmão, tubarão 

b) eleição, canção, opinião 

c) confissão, nação, cristão 

d) limão, cidadão, pagão 

e) questão, alemão, operação 
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16.(Univ. S. Francisco-SP) Depende dos ..... a defesa dos .... ameaçados. 

a) cidadões – animaizinhos 

b) cidadãos – animaizinhos 

c) cidadãos – animalsinhos 

d) cidadões – animaisinhos 

e) cidadães – animalzinhos 

 

17.(Fuvest-SP) Assinale a alternativa em que está correta a forma plural: 

a) júnior – júniors   b) mal – maus   c) fuzil – fusíveis   d) gavião – gaviães   e) atlas – atlas 

 

18. MACK (2006) – Leia: 

Há exatamente dois anos, parei de fumar. Desde então, só fumei uns três charutos Incompletos. Em casamentos. E 
dos bons. 

Depois de um ano, você é considerado um ex por muitos pneumologistas. A vontade passou. Você está com outra 
cara. A pele melhorou. O otimismo reacende. Você até acha que o Brasil tem jeito, que o pessoal reclama de barriga 
cheia. Falando em barriga... 

Você não se importa em engordar um pouquinho? 

Marcelo Rubens Paiva 

 

Afirma-se, com correção, que: 

a) o adjetivo bons (linha 02) só pode se referir a casamentos, apesar de charutos ser outra forma no masculino e 
no plural presente no parágrafo. 

b) em uns três (linha 02), o termo destacado confere precisão à quantificação apresentada. 

c) exatamente (linha 01) pode ser substituído por “corretamente”, sem alterar o sentido original. 

d) ex (linha 03) tem valor de substantivo, como em “O novo campeão cumprimentou o ex”. 

e) até (linha 05) indica um limite físico extremo, como em “Está envolvido, até o pescoço, em irregularidades”. 

 

19. FGV-2008. Cascão tem esse apelido por não gostar de banho.  

Neste contexto, a palavra Cascão significa “aquele que tem pele grossa, por sujeira”, e expressa a ideia de 
aumentativo. Assinale a alternativa em que há uma palavra no grau aumentativo.  

(A) O limão é uma fruta ácida, mas que faz bem à saúde. 

(B) Macarrão contém muito carboidrato e, por isso, engorda. 

(C) O Timão venceu o campeonato de futebol, muito à frente dos adversários. 

(D) O acidente ocorreu porque um carro veio na contramão. 

(E) O catalão é a língua falada em uma região da Espanha. 

 

20) Em qual das alternativas colocaríamos o artigo definido feminino para todos os substantivos? 

   a) sósia - doente - lança-perfume 
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   b) dó - telefonema - diabete 

   c) clã - eclipse - pijama 

   d) cal - elipse - dinamite 

    e) champanha - criança - estudante 

 

21) Assinale a alternativa incorreta: 

a) borboleta é substantivo epiceno 

b) rival é comum de dois gêneros 

c) omoplata é substantivo masculino  

d) vítima é substantivo sobrecomum 

e) n.d.a 

 

22) Identifique o substantivo que só se usa no plural: 

a) lápis     b)pires         c) tênis   d) ônibus        e) idos 

 

23) Os femininos de monge, duque, papa e profeta são: 

a) monja, duqueza, papisa, profetisa 

b) freira, duqueza, papiza, profetisa 

c) freira, duquesa, papisa, profetisa 

d) monja, duquesa, papiza, profetiza 

e) monja, duquesa, papisa, profetisa 

 

24)Dadas as palavras: 

I) esforços      II) portos       III) impostos, 

Verificamos que o timbre da vogal tônica é aberto: 

a) apenas na palavra nº1 

b) apenas na palavra nº2 

c) apenas na palavra nº3 

d) apenas nas palavras nºs 1 e 3 

e) em todas as palavras 

 

25)Indique o substantivo que tenha apenas um gênero: 

a) estudante           b) indígena            c) mártir      d) jornalista        e) testemunha 

 

Gabarito 

1. c  6. e  11. e  16) b  21) c 

2. b  7. e  12. e  17) e  22) e 
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3. b  8. a  13. c  18) d  23) e 

4. e  9. b  14. d  19) c  24) e 

5. c  10. c  15. b  20) d  25) e 

 

 

Adjetivo - palavras que modificam os substantivos atribuindo características a eles.  

 

Locução Adjetiva: É um grupo de palavras que exerce a função de adjetivo. 

 Ex.: amor de pai (paterno)  signo de leão (leonino) 

  casa da Ana                    xícara sem asa 

 

 

FLEXÃO DOS ADJETIVOS 

 

1. Flexão de gênero - o adjetivo flexiona-se em gênero concordando com o substantivo a que se refere.  

homem baixo – mulher baixa 

 menino encantador – menina encantadora 

 

Alguns adjetivos apresentam uma única forma para os dois gêneros. São chamados de  

adjetivos uniformes:  

homem feliz – mulher feliz;  

enfeite indígena – tribo indígena 

 

Formação do feminino dos adjetivos compostos 

Fique atento! Somente o último elemento varia. Veja: 

 

Problema luso-espanhol: guerra luso-espanhola 

Problema franco-italiano: condição franco-italiana 

Vestido amarelo claro: camisa amarelo-clara 

Instrumento médico-cirúrgico: causa médico-cirúrgica 

Única exceção : garoto surdo-mudo garota surda-muda 

 

2. Flexão de número - seguem as mesmas regras usadas para a flexão dos substantivos 

Homem bom – homens bons 

Lição difícil – lições difíceis 

Calça azul – calças azuis 
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Atenção! Se o adjetivo for um substantivo adjetivado, ele não varia. Veja: 

• blusa cinza: blusas cinza 

• lençol rosa: lençóis rosa 

• camiseta abóbora: camisetas abóbora 

• vestido laranja: vestidos laranja 

 

 

Plural dos adjetivos compostos 

 

a) Somente o último elemento vai para o plural. 

conflito político-social  conflitos político-sociais (adjetivo + adjetivo) 

criança mal-educada  crianças mal-educadas (pal. invariável + adjetivo) 

camisa verde-clara – camisas verde-claras 

 

b) Ficam invariáveis os adjetivos referentes a cores, quando o segundo elemento for substantivo. 

 Ex.: blusa verde-abacate  blusas verde-abacate 

  vestido cor-de-rosa  vestidos cor-de-rosa 

                         sapato marrom-café – sapatos marrom-café 

 

Atenção!  Não variam os adjetivos compostos azul-marinho e azul-celeste:            

 blusa azul-marinho       blusas azul-marinho 

camisa azul-celeste       camisas azul-celeste 

 

Atenção! No adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam tanto em gênero quanto em número:   

menino surdo-mudo     meninos surdos-mudos 

             menina surda-muda     meninas surdas-mudas 

 

 

Atenção! Os adjetivos que indicam cores e são formados pela expressão cor de + substantivo são invariáveis em 
gênero e número, mesmo quando a expressão cor de estiver subentendida: 

papel cor-de-rosa              papéis cor-de-rosa 

giz (cor de) laranja            gizes (cor de) laranja 

 

 

3.Flexão de Grau (comparativo ou superlativo) 

Observe: Estou irritada. (adjetivo aparece em seu grau normal) 

    Estou muito irritada. (adjetivo apresenta-se no grau superlativo). 

    Estou irritadíssima. (adjetivo apresenta-se no grau superlativo). 
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Na frase, “Estou mais irritada que você”, o adjetivo está no grau comparativo. 

 

Então, 

 

a) Grau Comparativo estabelece os seguintes tipos de comparação: 

• de igualdade: Você é tão feliz quanto (como) eu. 

• de superioridade: Você é mais feliz (do) que eu. 

• de inferioridade: Você é menos feliz (do) que eu. 

 

b) Grau Superlativo expressa uma característica intensificada ao seu grau máximo: 

• superlativo absoluto (a qualidade expressa não é posta em relação a outros elementos). O superlativo 
absoluto pode ser: 

  - analítico: O fato era muito estranho 

- sintético: O fato era estranhíssimo 

 

• superlativo relativo (a qualidade expressa é posta em relação a outros elementos). O superlativo relativo 
pode ser: 

- de superioridade: João é o mais esperto da sala. 

- de inferioridade: João é o menos esperto da sala. 

  

 Importante saber: 

Os adjetivos bom, mau, grande, pequeno são flexionados de forma especial para representar o grau. Observe: 

 

Grau 

normal 

Comparativo 

de superioridade 

Superlativo 

Relativo Absoluto 

bom melhor o melhor ótimo 

mau pior o pior péssimo 

grande maior o maior máximo 

pequeno menor o menor mínimo 

 

Atenção! O adjetivo pequeno admite, além da forma menor, a forma mais pequeno, bastante comum em 
Portugal. 

• Esta sala é menor que a outra. 

•  Esta sala é mais pequena que a outra. 
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EXERCÍCIOS 

 

1) (UFSM-RS) Leia: 

Numa aparente contradição à famosa lei da oferta e da procura, o livro, no Brasil, é caro porque o brasileiro não 
lê. 

No texto acima, uma das palavras a seguir não faz parte da classe dos substantivos. Aponte-a. 

a) Contradição    b) oferta  c) procura    d) caro    e) brasileiro 

 

2) (Univest-SP) Leia este trecho de crônica: 

“A verdade é que não se escreve mais como antigamente, pois naquele tempo não havia computadores e, 
por incrível que pareça, nem mesmo canetas esferográficas. Porém, se fôssemos registrar  em papel todos os 
absurdos do ser humano, não sobraria uma resma para cartões de Natal. 

Isso posto, não de gasolina nem de saúde, já que uma é cara e a outra é carente, vamos ao que interessa. 
Quando digo vamos ao que interessa, vem logo à mente a pergunta: interessa a quem? A mim, pensará o leitor 
desavisado. O leitor avisado perceberá facilmente que estou me referindo em geral a assuntos interessantes e, se 
não forem, também não interessa.” 

       Jô Soares. Revista Veja, 1º/5/1996. 

 

Com relação ao uso de palavras, verifique se as afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V). 

I. Desavisado e avisado são cognatos. 

II. O adjetivo cara está caracterizando a palavra gasolina. 

III. O adjetivo carente está caracterizando a palavra posto. 

IV. Na expressão “isso posto”, a palavra posto é um substantivo. 

 

a) F – V – V – F       b) V – V – F – F       c) V – F – V – V      d) F – V – F – F         e) V – V – V – V 

 

3) (FITM-MG) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. 

Não falavam ..... porque tinham pouca idade. Era interessante vê-los ....... em suas vistosas roupas ...... Os seus 
pais usavam camisas ....... e sapatos ....... . 

a) direito – alegres – rubro-negras – azul-marinho – gelo 

b) direito – alegres – rubras-negras – azuis-marinho – gelos 

c) direitos – alegres – rubro-negras – azul-marinho – gelos 

d) direitos – alegre – rubras-negras – azuis-marinhas – gelo 

 

4) (ITA-SP) 

 Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada, em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia de 
que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de seu burro de 
estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: 

 “Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez.” 
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Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. 

Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre: 

a) obra grandiosa 

b) jovem estudante 

c) brasileiro trabalhador 

d) velho chinês 

e) fanático religioso  

 

5) (FGV-SP) Aponte a alternativa que traga os superlativos absolutos sintéticos de acordo com a norma culta. 

a) celebérrimo, crudelésimo, dulcíssimo, nigérrimo, nobilíssimo 

b) celebésimo, crudelíssimo, dulcíssimo, nigérrimo, nobérrimo 

c) celebérrimo, crudelíssimo, dulcíssimo, nigérrimo, nobilíssimo 

d) celebríssimo, cruelérrimo, dulcésimo, negérrimo, nobérrimo 

e) celebríssimo, crudelérrimo, dulcíssimo, negérrimo, nobérrimo 

 

6) (Febasp) “Os homens são os melhores fregueses” – os melhores encontra-se no grau: 

a) comparativo de superioridade 

b) superlativo relativo de superioridade 

c) superlativo absoluto sintético 

d) superlativo absoluto analítico de superioridade. 

 

7) (Unimep-SP) Em algumas gramáticas, o adjetivo vem definido como sendo “a palavra que modifica o 
substantivo”. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado contraria a definição. 

a) Li um livro lindo. 

b) Beber água é saudável. 

c) Cerveja gelada faz mal. 

d) Gente fina é outra coisa! 

e) Ele parece uma pessoa simpática. 

 

8) (Fatec-SP) Indique a alternativa em que não é atribuída a ideia de superlativo ao adjetivo: 

a) É uma ideia agradabilíssima. 

b) Era um rapaz alto, alto, alto. 

c) Saí de lá hipersatisfeito. 

d) Almocei tremendamente bem. 

e) É uma moça assustadoramente alta. 

 

9) (UM-SP) Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo. 

a) glacial (de gelo); ósseo (de osso) 
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b) fraternal (de irmão); argênteo (de prata) 

c) farináceo (de farinha); pétreo (de pedra) 

d) viperino (de vespa); ocular (de olho) 

e) ebúrneo (de marfim); insípida (sem sabor) 

 

10) (Cesgranrio-RJ) Assinale a alternativa em que o termo cego(s) é um adjetivo. 

a) “Os  cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem aonde ir...” 

b) “O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma...” 

c) “Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool.” 

d) “Naquele instante era só um pobre cego.” 

e) “,,, da Terra que é um globo cego girando no caos.” 

 

11) (ITA-SP) Dadas as afirmações de que os adjetivos correspondentes aos substantivos: 

1. enxofre   2. chumbo   3. prata 

São, respectivamente, 

1. sulfúreo   2. plúmbeo   3. argênteo 

 

Verificamos que está (estão) correta(s): 

a) apenas a afirmação 1. 

b) apenas a afirmação 2 

c) apenas a afirmação 3. 

d) apenas as afirmações 1 e 2 

e) todas as afirmações 

  

12) (UFJF-MG) Marque: 

a) se I e II forem verdadeiras.      b) Se I e III forem verdadeiras.    C) Se II e III forem verdadeiras     d) Se todas 
forem verdadeiras     e) Se todas forem falsas. 

 

“... eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor...” 

I. No primeiro caso, autor é substantivo; defunto é adjetivo. 

II. No segundo caso, defunto é substantivo; autor é adjetivo. 

III. Em ambos os casos, tem-se um substantivo composto. 

 

13)  A frase a seguir fez parte de uma campanha publicitária patrocinada por um sindicato de corretores de seguros. 
Leia-a atentamente e identifique a afirmação incorreta. 

Seguro sem corretor credenciado não é seguro. 

a) Corretor classifica-se como substantivo porque, no caso, nomeia uma pessoa que trabalha com seguros. 

b) Credenciado é um adjetivo que caracteriza o substantivo corretor. 
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c) Em sua primeira ocorrência, seguro funciona como substantivo, significando “contrato pelo qual uma das 
partes se obriga a indenizar a outra, caso esta venha a sofrer algum tipo de prejuízo”. 

d) Em sua segunda ocorrência, seguro funciona exclusivamente como adjetivo, significando “garantido, 
confiável”. 

e) Em sua segunda ocorrência, seguro tem duplo papel gramatical: pode ser substantivo, como na primeira 
ocorrência, ou adjetivo, significando “garantido, confiável”. 

 

14) Sabe-se que a posição do adjetivo, em relação ao substantivo, pode ou não mudar o sentido do enunciado. 
Assim, nas frases “Ele é um homem pobre” e “Ele é um pobre homem”. 

a) 1ª fala de um sem recursos materiais; a 2ª fala de um homem infeliz; 

b) a 1ª fala de um homem infeliz; a 2ª fala de um homem sem recursos materiais; 

c) em ambos os casos, o homem é apenas infeliz, sem fazer referência a questões materiais; 

d) em ambos os casos o homem é apenas desprovido de recursos; 

e) em ambas o homem é infeliz e desprovido de recursos materiais. 

 

Gabarito 

1. d  6. b  11. e 

2. b  7. b  12. a 

3. a  8. d  13. d 

4. a  9. D  14. a 

5. c  10. e 

____________________________________________________________________________ 

Numeral (função e análise) - palavra que expressa quantidade ou posição numa determinada sequência. 

Observações importantes: 

• zero é um numeral cardinal equivalente a um substantivo; 

• na leitura de numerais, a conjunção “e” deve ser intercalada entre as centenas, dezenas e unidades. Não é 
empregada entre as milhares e as centenas, exceto quando o número terminar com dois zeros. 

                                 Ex. Mil e oitocentos. 

• na designação de papas, reis, séculos e capítulos, usam-se os ordinais até décimo e, daí por diante, o 
cardinal se o numeral vier depois do substantivo. 

                       Pedro II (segundo) 

                 Capítulo XI (onze) 

 

• se, porém, o numeral vier antes do substantivo usa-se o ordinal. 

            Terceiro ato           Décimo primeiro capítulo 

Exercícios 

1. (Fund.Vale-Paraibana-SP)- Indique o item em que os numerais estão corretamente empregados. 

a) Ao papa Paulo Seis sucedeu João Paulo Primeiro. 

b) Após o parágrafo nono, virá o parágrafo décimo. 
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c) Depois do capítulo sexto, li o capítulo décimo primeiro. 

d) Antes do artigo dez vem o artigo nono. 

e) O artigo vigésimo segundo foi revogado. 

 

2. (Vunesp-SP) Assinale o caso em que não há expressão numérica de sentido indefinido. 

a) Ele é o duodécimo colocado. 

b) Quer que veja este filme pela milésima vez? 

c) “Na guerra meus dedos disparam mil mortes.” 

d) “A vida tem uma só entrada; a saída é por cem portas.” 

e) N.d.a. 

 

3. (UFAM-AM) Assinale o item em que NÃO é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses: 

a) Pode-se dizer que no Século IX (nono) o português já existia como língua falada. 

b) Pigmalião reside na Casa 22 (vinte e duas) do antigo Beco do Saco do Alferes, em Aparecida. 

c) Abram o livro, por favor, na página 201 (duzentos e um). 

d) O que procuras está no art. 10 (dez) do código que tens aí à mão. 

e) O Papa Pio X (décimo), cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi 
canonizado em 1954. 

 

4. (UnB-DF) Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. 

a) Só quero meio quilo. 

b) Achei-o meio triste. 

c) Descobri o meio de acertar. 

d) Parou no meio da rua. 

e) Comprou um metro e meio. 

 

5. (FMU-SP) Triplo e tríplice são numerais: 

a) ordinal o primeiro e multiplicativo o segundo 

b) ambos ordinais 

c) ambos cardinais 

d) ambos multiplicativos 

e) multiplicativo o primeiro e ordinal o segundo. 

 

6. (FMU-SP) Sabendo-se que os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, 
podemos das os seguintes exemplos: 

a) uma (cardinal), primeiro (ordinal), Leão onze (multiplicativo) e meio (fracionário); 

b) um (cardinal), milésimo (ordinal), undécuplo (multiplicativo), e meio (fracionário); 

c) um (ordinal), primeiro (cardinal), Leão onze (multiplicativo), e meio (fracionário); 
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d) um (ordinal), primeiro (cardinal), cêntuplo (multiplicativo), e centésimo (fracionário); 

e) um (cardinal), primeiro (ordinal), duplo (multiplicativo), não existindo numeral denominado fracionário. 

 

7. (Acafe-SC) Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os substantivos cão, tabelião, pão, alemão e cidadão fazem o plural mudando  

-ão em –ães. 

b) A torre é altíssima. A palavra destacada é adjetivo e está no grau superlativo absoluto analítico. 

c) Vendi todos os livros a  uns alunos.  As palavras destacadas são numerais multiplicadores. 

d) O dobro do meu dinheiro é igual à metade do teu. As palavras destacadas são numerais multiplicadores. 

e) Levaram-me o caderno. A palavra destacada é pronome pessoal oblíquo. 

 

8. (FASP) Ele obteve o 123º lugar: 

a) centésimo vigésimo terceiro. 

b) centésimo trigésimo terceiro. 

c) cento e vinte trigésimo. 

d) cento e  vigésimo terceiro. 

 

9. (Cefet-MG) A alternativa em que o numeral está impropriamente empregado é: 

a) O conteúdo do artigo onze não está claro. 

b) Já lhe disseram, pela noningentésima vez, o que fazer. 

c) Esses animais viveram, aproximadamente, na Era Terciária. 

d) Consulte a Encíclica de Pio Décimo. 

e) Essas afirmações encontram-se na página décima quinta.  

 

Gabarito 

1. b 5. d  9. e 

2. a 6. b   

3. b 7. e   

4. b 8. a 

_____________________________________________________________________ 

 

Pronome - palavra que substitui ou acompanha o nome.  

CLASSIFICAÇÃO DOS PRONOMES 

1. Pessoais 

a) retos:  eu, tu, ele               nós, vós, eles  

 

b) oblíquos:  
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 1ª pessoa: me, mim, comigo, nos, conosco 

2ª pessoa: te, ti, contigo, vos, convosco 

  3ª pessoa: se, si, o, os, a, as, lhe, lhes, consigo 

 

c) de tratamento: para autoridades de Estado:  
 
Civis 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Excelência V. Ex.a 

Presidente da República, Senadores da República, 
Ministro de Estado, Governadores, Deputados 
Federais e Estaduais, Prefeitos, Embaixadores, 
Vereadores, Cônsules, Chefes das Casas Civis e 
Casas Militares 

Vossa Magnificência V. M. Reitores de Universidade 

Vossa Senhoria V. S.ª 
Diretores de Autarquias Federais, Estaduais e 
Municipais 

 
Judiciárias 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Excelência V. Ex.a Desembargador da Justiça, curador, promotor 

Meritíssimo Juiz M. Juiz Juízes de Direito 

 
Militares 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Excelência V. Ex.a Oficiais generais (até coronéis) 

Vossa Senhoria V. S.a Outras patentes militares 

 

• Para autoridades eclesiásticas 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Santidade V. S. Papa 
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Vossa Eminência Reverendíssima V. Em.ª Revm.ª Cardeais, arcebispos e bispos 

Vossa  
Reverendíssima 

V. Revmª Abades, superiores de conventos, outras 
autoridades eclesiásticas e sacerdotes em geral 

 

• para autoridades monárquicas 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Majestade V. M. Reis e Imperadores 

Vossa Alteza V. A. Príncipes 

 

• outros títulos 

Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 

Vossa Senhoria V. S.ª Dom 

Doutor Dr. Doutor 

Comendador Com. Comendador 

Professor Prof. Professor 

 

2. Possessivos 

              1ª pessoa: meu(s), minha(s), nosso(s), nossa(s), 

2ª pessoa: teu(s), tua(s), vosso(s), vossa(s) 

3ª pessoa: seu(s), sua(s) 

 

Atenção! 

a) A forma seu não é um possessivo quando resultar da alteração fonética da palavra senhor: 

Ex.:  Muito obrigado, seu João. 

 

b) Quando se usa um pronome de tratamento, o possessivo deve ficar na 3º pessoa: 

Ex.: Vossa Excelência já saiu para visitar a sua cidade? 

c) Não se deve usar o possessivo antes de termos que indiquem partes do corpo ou faculdades do juízo, quando 
estiverem na função de complemento da mesma pessoa gramatical do sujeito. 

                      Ex. Escovei os dentes. (e, não, escovei os meus dentes) 
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                             Quebrei a perna. (e, não, quebrei a minha perna) 

 

3. Demonstrativos 

 1ª pessoa: este(s), esta(s), isto 

 2ª pessoa: esse(s), essa(s), isso 

 3ª pessoa: aquele(s), aquela(s), aquilo 

 

Atenção! 

a) este, esta, isto: demonstram que o ser está próximo do falante (também indicam o tempo presente em relação 
ao falante). 

Ex.: Este rio, neste momento está transbordando. 

b) esse, essa, isso: demonstram que o ser está perto do ouvinte (também indicam o tempo passado ou futuro, 
pouco distantes em relação à pessoa que fala). 

Ex.: Esse  livro é interessante. 

Procurei D. Rosa essa noite e contei-lhe tudo o que vi. 

 

c) aquele, aquela, aquilo: demonstram que o ser está relativamente próximo da pessoa de quem se fala ou 
distante dos interlocutores (também indicam tempo passado remoto). 

Ex.:  Aquela é a casa onde moro. 

Naquele tempo não havia noite ... (R. Bopp) 

 

Atenção: Matemática e Literatura são matérias que me agradam: esta me desenvolve a sensibilidade; aquela, o 
raciocínio. 

4. Indefinidos 

 a) variáveis: algum, bastante, certo, todo, muito; nenhum, pouco, tanto, qualquer 

b) invariáveis:algo, alguém, cada, demais, nada; ninguém, outrem, quem, tudo 

 

Atenção: 

Referem-se à 3ª pessoa gramatical de forma vaga e imprecisa. 

a) certo antes de substantivos é pronome: 

 Ex.: Eu vi um certo homem. 

 

Obs.: certo é adjetivo quando posposto a um substantivo: 

Ex.:  “... e acham  sempre alguma coisa certa para comer, ainda que pouco...” (M. Assis) 

 

b) algum colocado antes do substantivo tem valor afirmativo: Algum aluno vai ajudá-lo. 

• Algum colocado depois do substantivo tem valor negativo: Aluno algum vai ajudá-lo. 
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5. Interrogativos: qual?, quais?, quanta?, quantas? quanto?, quantos?, que?, quem? 

 

6. Pronomes relativos 

a) referem-se a termos já expressos e, ao mesmo tempo, introduzem uma oração dependente: 

Ex.: Este é o homem / que eu amo 

     oração dependente 

 

b) que é o relativo mais usado e refere-se a coisa ou pessoa: 

Ex.: As mãos que dizem adeus são pássaros 

Que vão morrendo lentamente (M.Quintana) 

(Mãos e pássaros são antecedentes) 

 

c) o antecedente do relativo pode ser o pronome demonstrativo (o, a, os, as): 

Ex.: Eu não sabia ao certo o que é uma casa. (Carlos Drummond de Andrade) 

 

d) quem é utilizado para pessoa ou coisa personificada; vem sempre precedido de preposição. 

Ex.: Não sei de quem falava. 

 

e) cujo equivale a do qual, de quem, de que. Portanto tem valor possessivo: é empregado apenas como pronome 
adjetivo. 

  Ex.: Gosto muito desse compositor cujas músicas sei de cor. 

       possuidor         coisa possuída 

 

Obs.: cujo concorda em gênero e número com a coisa possuída. Jamais se usa artigo depois do pronome relativo 
cujo. 

 

f) quanto sempre tem por antecedentes os pronomes indefinidos tudo, todos, todas 

Ex.: Tudo quanto sonhei tenho perdido... (F. Pessoa) 

 

g) onde pode aparecer precedido de preposição, aglutinando-se com duas delas: a e de  

Ex.: O lugar aonde vais é tenebroso. 

Não tenho terra onde plantar um cajueiro... (R. Braga) 

 

LOCUÇÃO PRONOMINAL INDEFINIDA 

São locuções pronominais indefinidas os grupos de palavras que equivalem a pronomes indefinidos. 

 Ex.: cada um  cada qual  

  quem quer que                todo aquele que 

  seja quem for  seja qual for  

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 35 

EXERCÍCIOS 

 

1) Era para ......... falar................ ontem, mas não ....... encontrei em parte alguma. 

a) mim - consigo – o                       b) eu - com ele - lhe 

c) mim - consigo – lhe                    d) mim - contigo - te 

e) eu - com ele - o 

 

2)Assinale a alternativa que contenha apenas pronomes adjetivos: 

a) Meu filho, minha vida.                         b) Todos são iguais a ele 

c) Ninguém compareceu.                        d) O que você tem de bom, ele tem de ruim 

e) n.d.a 

 

3)Assinale o mau emprego do pronome: 

a) Aquela casa não era para mim; comprá-la com que dinheiro? 

b) Entre eu e ela nada ficou acertado 

c) Estavam falando com nós dois 

d) Aquela viagem, quem não a faria?  

 

4) Este é encargo para ............ assumir sozinho, sem que se repartam as responsabilidades entre ........... e …….. 

a) mim - eu e tu         b) mim - mim e tu              c) mim - mim e ti 

d) eu - eu e ti             e) eu - mim e ti 

 

5) I. De presente, deu-lhe um livro para .............. ler 

II. De presente, deu um livro para ................  

III. Nada mais há entre................... e você 

IV. Sempre houve entendimentos entre ............... e ti 

V. José, espere, vou ............... 

 

As lacunas das frases acima devem ser completadas, respectivamente, pelos pronomes: 

a) ela - mim - eu - eu - consigo 

b) ela - eu - mim - eu - consigo 

c) ela - mim - mim - mim - com você 

d) ela - mim - eu - eu - consigo 

e) ela - mim - eu - mim - consigo 

 

6) Qual das alternativas abaixo está correta: 

a) Sabeis Vossas Excelências das vossas responsabilidades? 
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b) Sabem Vossas Excelências das suas responsabilidades? 

c) Sabeis Vossas Excelências das suas responsabilidades? 

d) Sabeis Suas Excelências das vossas responsabilidades? 

 

7) Brandura e grosseria alternam-se em seu comportamento: já não o suporto, pois........ é o traço dominante; ........, 
o esporádico. 

a) esse – este              b) essa – esta              c) aquele - esse 

d) esta – aquela           e) esta - essa 

 

8) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

Ciência e desenvolvimento tecnológico não se comportam como mercadorias; uma observação mais cuidadosa 
revela que tanto ............... como ............... são bens culturais. 

a) este – aquela            b) essa – aquele            c) aquele - essa 

d) esta – esse               e) esse - esta 

 

9) Assinale a alternativa em que há erro no emprego dos possessivos: 

a) Nós comemoramos nosso aniversário em casa 

b) Recebemos nosso presente com entusiasmo 

c) Gostaria de saber notícias suas 

d) Minha cara colega, deixe de tolices! 

e) Quando caí da moto, quebrei o meu braço 

 

10) Assinale a alternativa onde a palavra em destaque é pronome. 

a) O homem que chegou é meu amigo 

b) Notei um quê de tristeza em seu rosto 

c) Importa que compareçamos 

d) Ele é que disse isso! 

 

11) (UFPI) Marque a alternativa em que o pronome de tratamento encontra-se corretamente empregado. 

a) Vossa Santidade, o Papa João Paulo II, reza pela paz no mundo. 

b) Estou aqui Senhor Diretor, para solicitar o apoio de Sua Senhoria. 

c) Vossa Eminência, o Cardeal Leonardo, poderá ser o próximo Papa. 

d) Sua Alteza, príncipe Vinícius, conduza o processo com muito cuidado. 

e) Vossa Excelência, deputado Leal, deve satisfação apenas ao seu eleitorado. 

 

12) (Univ. Passo Fundo-RS) 

 No período “Semanalmente [os desempregados] obrigam-se a cumprir o mesmo ritual”, o se é chamado 
de pronome reflexivo, porque faz recair a ação verbal sobre o mesmo sujeito que a pratica. 
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A alternativa em que o pronome átono não apresenta essa mesma característica é: 

 

a) O cachorrinho esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. 

b) Quem nos ridicularizou? 

c) Ferimo-nos com a ponta da faca. 

d) Sai de perto do fogo, menino, tu vais te queimar! 

e) Voltando-se aos presentes, disse: estes canalhas não perdem por esperar. 

 

13) (FMPA-MG) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

Meu amigo, pediram para ......... marcar a data da viagem, mas antes devo ...... para conversar .......... sobre os 
detalhes. 

a) mim – encontrar-te – contigo 

b) eu – encontrar-lhe – com você 

c) mim – encontrá-lo – consigo 

d) eu – encontrá-lo – com você 

e) eu – encontrá-lo – consigo 

 

14) (UMC-SP) Leia o fragmento abaixo. 

 “Os dispêndios sociais no país correspondem a cerca de 21% do PIB – a taxa mais alta na América Latina. 
São igualmente grandes, porém , os obstáculos institucionais para que tais recursos cumpram a sua finalidade. 
Portanto, melhor fariam os políticos se ajudassem a removê-los em vez de inventar alquimias tributárias que podem 
render votos, mas prejudicam as soluções.” 

(O Estado de S. Paulo, 23/10/1999.) 

Os termos destacados referem-se, respectivamente, a: 

a) dispêndios sociais – políticos 

b) 21% do PIB – obstáculos institucionais 

c) Taxa mais alta – dispêndios sociais 

d) Obstáculos institucionais – políticos 

e) Dispêndios sociais – 21% do PIB 

 

15) (UEL-PR) 

“Apesar de abominar, por exemplo, a violência e a corrupção, acho-as consequência de nossos atos, pelos quais 
somos, em medidas diversas, responsáveis.” 

(João Ubaldo Ribeiro) 

As palavras em destaque referem-se respectivamente a: 

a) a violência e a corrupção – nossos atos 

b) a corrupção – nossos atos 

c) a violência e a corrupção – responsáveis 
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d) a violência – responsáveis 

e) medidas diversas – nossos atos 

 

16) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo: 

Há endereços na Internet que trazem respostas às duvidas sobre finanças pessoais e mostram as 
razões................todos devem fazer um orçamento de seus gastos. O usuário ..............interesse  é investir  no 
exterior, por exemplo, pode selecionar uma lista de fundos de investimentos e obter dados com a 
moeda.................. são calculados os ganhos e o país ......................pertencem aos fundos. O que ainda atrapalha os 
brasileiros é a lentidão.............os dados são transmitidos. 

a) por que – cujo – com que – onde – na qual 

b) pelas quais – cujo – em que – a que – com que 

c) com que – em que o – na qual – a quem – em que 

d) porque – por cujo – em que – ao qual – na qual 

e) do porquê – para quem o – com que – a que – com que 

 

18) Em todas as alternativas, a palavra destacada está corretamente interpretada, exceto em: 

a) E as mulheres, as crianças, o mar, os livros que gostaria de ler – tudo será a mancha tão   escura e estranha 
como a velha que rezava na igreja. (que = os livros) 

b) Está numa igreja onde se adora um Deus em que ela não acredita. (que = Deus) 

c) Mas até os exames há os hieróglifos que ele procura decifrar. (que = os hieróglifos) 

d) Pelo jeito, ela deve saber o que está pedindo – o que não é o caso dele. (que = ela) 

e) Esta é a menina que encontrei na praia. (que = praia) 

 

19) (Vunesp 2007) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases. 

I. É uma situação_____________________nunca nos esqueceremos. 

II. A situação _________________ chegamos é inadmissível. 

III. A reportagem, _______________teor discordei, foi censurada. 

IV. O hotel ______________ ficava era distante do centro. 

V. É uma situação ____________ se deve evitar. 

(A) que ... em que ... de cujos ... o qual ... que 

(B) da qual ... a que ... cujo ... que ... por que 

(C) de que ... a que ... cujo ... de que ... que 

(D) de que ... a que ... de cujo ... em que ... que 

(E) da qual ... em que ... cujo ... onde ... a que 

 

20) (Fuvest-SP) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

A arma ................... se feriu desapareceu. 

Estas são as pessoas ......................... lhe falei. 
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Aqui está a foto ................... me referi. 

Encontrei um amigo de infância ..................... nome não me lembrava. 

Passamos por uma fazenda ...................... se criam búfalos. 

a) que – de que – a que – cujo – que 

b) com que – que – a que – cujo qual – onde 

c) com que – das quais – a que – de cujo – onde 

d) com a qual – de que – que – do qual – onde 

e) que – cujas – as quais – do cujo – na cuja 

 

21) (Puccamp-SP) Os depoimentos ....................... teve acesso comprovaram que a República não cumpriu, nesses 
cem anos, as promessas ..................... foi portadora. 

a) a que – de que 

b) aos quais – de cujas 

c) pelos quais – às quais 

d) os quais – das quais 

e) que – que 

 

22) Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases abaixo. 

I. Não foi essa a pessoa _______aludi. 

II. Há certos acontecimentos _______ nunca esquecemos 

III. Itaipu foi uma das obras ______ construção  mais se comprometeu o orçamento  nacional. 

IV. A conclusão _______ chegou não tem o menor fundamento. 

V. O conferencista, _______ conhecimentos  desconfiávamos, foi infeliz em suas colocações. 

a) à qual, de que, em cuja, a que, de cujos 

b) à que, que, cuja, à que , em cujos 

c) a qual, dos quais, com cuja, a qual, dos quais 

d) a quem, que em cuja, à qual, em cujos 

e) a que, de que,cuja, à que, de cujos 

 

23.Indique a alternativa em que o pronome oblíquo é reflexivo: 
a) todos me ajudaram muito; 
b) eu me machuquei com a faca; 
c) assim tu o prejudicas; 
d) eu te direi toda a verdade; 
e) eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. 

 

1. E;  

2. a 

3. b 
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4. e 

5. c 

6. b 

7. d 

8. a 

9. e 

10. a 

11. e 

12.  b 

13. d 

14. b 

15. a 

16. b 

17. d 

18. d 

19) d 

20. c 

21. a 

22. a 

23. b 

Verbo - palavra que, semanticamente, indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza; 
morfologicamente apresenta flexões de tempo, modo, número e pessoa. 

 

LOCUÇÃO VERBAL 

É formada por um verbo auxiliar seguido de um verbo principal. Equivale a um único verbo. 

Vamos sair daqui! (Sairemos daqui) 

Estávamos saindo do cinema, quando o encontramos. (Saíamos do cinema quando o encontramos.) 

 

Flexão verbal 

Flexões verbais são variações que eles apresentam: número, pessoa, modo, tempo e voz. 

1. Número e pessoa 

a) 1ª pessoa: eu, nós (quem fala) 

b) 2ª pessoa: tu, vós (com quem se fala) 

c) 3ª pessoa: ele, eles (de quem se fala) 

 

2. Modo: maneira como a ação é vista pelo falante; revela a atitude do falante ao enunciar o processo verbal : 
atitude de certeza, de dúvida, de mando (imperativo). Portanto, os modos verbais são: indicativo, subjuntivo e 
imperativo. 
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Observe: 

Modo Indicativo: indica a certeza de um fato. 

  Ex.: Não paguei a mensalidade do curso de inglês. 

   Hoje está quente demais. 

   Só faço isso por dinheiro! (indica a certeza do ato fazer). 

 

Modo subjuntivo: indica a hipótese para um fato; não expressa a ação real, mas a possível. 

  Ex.: Espero que você me entenda. 

  Talvez eu viaje esta noite.  

   “Se vocês me derem um beijinho.”   

 

Modo imperativo: indica ordem, conselho, pedido, súplica. O modo imperativo não se limita a ordens. Toda 
forma de orientação, explícita ou implícita, costuma estar dentro dos usos imperativos do verbo. 

  Ex.: Saia daqui, cachorro! 

   Estudem, queridos filhos! 

   Ó Deus, zelai por nós! 

   Fica com ele, seu safado! Engole! (as formas verbais exprimem a noção de ordem, pois a 
personagem ficou brava) 

Observações: 

1. Há casos em que as formas verbais de um determinado tempo são usadas para indicar outro. Exemplos:  

Em 1500, os portugueses “descobrem” o Brasil. 

• descobrem: forma de presente com sentido de passado (descobriram) 

              

No próximo domingo, viajo para Curitiba. 

• Viajo: forma de presente com sentido de futuro. 

 

2. A noção de tempo presente pode ser expressa também por estruturas constituídas por duas ou mais formas 
verbais. 

• Os professores estão corrigindo as provas. 

 

3. Tempo: relaciona o momento em que se fala ao processo expresso pelo verbo. 

 

Flexões de tempo no modo indicativo 

Presente: expressa a ação que está ocorrendo no momento da fala.  

  Ex.: Estou assistindo a um filme espetacular. 

   Os pingos da chuva molham a vidraça. 
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O presente nas manchetes de jornal 

A primeira página dos jornais destaca as notícias mais recentes. 
Para dar ideia de que o fato acabou de acontecer ou ainda está 
acontecendo, as manchetes são escritas no presente. 

 

                      AGP  intervém nas negociações do governo. 

 

 

 

Pretérito: o pretérito ou passado é subdividido em três tempos. Veja: 

 

a) pretérito perfeito: indica ação concluída: Cheguei tarde demais! 

 

b) pretérito imperfeito: transmite a ideia de uma ação habitual ou contínua, pode transmitir a ideia de uma ação 
que vinha acontecendo, mas foi interrompida sem, contudo, estar concluída; normalmente é empregado para 
narrar histórias. Veja: 

 

• Por muito tempo, as mulheres lavavam as roupas nos riachos. (ação habitual) 

• Maria chorava muito quando a campainha tocou. (ação interrompida) 

• Há muitos e muitos anos um rei vivia com sua filha em um castelo muito distante do vilarejo.... 

 

c) pretérito-mais-que-perfeito: expressa uma ação ocorrida no passado anterior a outra ação também passada: 

 

Quando a professora percebeu, Joãozinho já colocara o lápis na boca. 

 

          ação ocorrida no passado         ação de passado ocorrida antes da ação de perceber                                                                                           

 

Observação: na língua coloquial, é comum empregar a pretérito-mais-que-perfeito na forma composta. Quando a 
professora percebeu, Joãozinho já havia colocado o lápis na boca. 

 

 

Futuro: o futuro divide-se em dois tipos. Veja: 

a) Futuro do Presente:  exprime um fato posterior ao momento em que se fala, tomando-o como certo ou 
provável: 

• Amanhã, às 10 horas, meus pais desembarcarão no aeroporto. 

• Será que ela ainda lembra o endereço? (exprime incerteza sobre os fatos atuais) 

 

b) futuro do Pretérito: expressa a ideia de uma ação futura que ocorreria desde que uma condição fosse 
atendida. 
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• Ele me afirmou que não compareceria à conferência. (exprime um fato futuro tomado em relação a 
um fato passado) 

• Naquela época, ele não teria uns quarenta anos. (exprime dúvida ou incerteza sobre fatos passados) 

 

Atenção: 

 Eu mudarei a data das provas se os demais alunos concordarem. 

• No primeiro exemplo, observe que existe a possibilidade de mudança na data das provas, depende dos 
alunos. 

 

Eu mudaria a data das provas se os demais alunos concordassem. 

• No segundo exemplo, entende-se que os alunos não concordaram com as mudanças: mudaria expressa 
uma condição que poderia ter acontecido desde que uma outra condição fosse atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexões de tempo no modo Subjuntivo 

São três os tempos verbais do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. 

 

a) Presente: indica um fato duvidoso, possível ou não de ser realizado. 

Ex.: Talvez ele divida os doces com os irmãos. 

 

b) Pretérito imperfeito: indica um fato improvável ou um fato que poderia ocorrer mediante determinada 
condição. 

Ex.: Se ele pudesse, viajaria comigo. 

 

“O mundo seria um lugar melhor se as pessoas parassem de pensar em si mesmas e se focassem nos outros para 
variar” 

 

• Observe que o emprego dos verbos parar e focar no imperfeito do subjuntivo condiciona o emprego do 
verbo ser, na oração “o mundo seria melhor” no pretérito imperfeito do indicativo. A esse tipo de relação 

Se eu fosse você, eu ia 

No português coloquial, é comum ouvir frases como essa. É uma 
construção aceitável, mesmo na variedade padrão informal. 

Contudo, em situações formais, quando há necessidade de falar ou 
escrever rigorosamente de acordo com a variedade padrão, esse enunciado 
deveria apresentar o verbo ir no fut. Do pretérito do indicativo, uma vez que seu 
correlato é a forma verbal fosse, no imperfeito do subjuntivo: 

Se eu fosse, você iria. 
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chamamos de correlação temporal. Frequentemente esse tempo verbal é acompanhado da palavra se, 
condicional. 

 

c) Futuro: indica um fato possível de acontecer; aparece acompanhado de se ou quando. 

 

Quando o mundo for um lugar melhor, as pessoas pararão de pensar em si mesmas e se focarão nos outros. 

 

• O futuro do subjuntivo geralmente faz correlação temporal com o futuro do presente do indicativo, como 
é o caso da forma verbal for (futuro do subjuntivo), que está em correlação temporal com pararão e 
focarão (futuro do presente do indicativo). 

 

Formas Simples 

Modo Indicativo Modo Subjuntivo 

Pretérito Futuro Presente Pretérito Futuro 

imperfeito perfeito mais-que-
perfeito 

do 
presente 

do 
pretérito  imperfeito  

cantava cantei cantara cantarei cantaria cante cantasse cantar 

bebia bebi bebera beberei beberia beba bebesse beber 

partia parti partira partirei partiria parta partisse partir 

 

Formas Compostas 

Modo Indicativo Modo Subjuntivo 

Pretérito Futuro Pretérito Futuro 

perfeito mais-que-
perfeito 

do 
presente 

do 
pretérito perfeito mais-que-

perfeito  

tenho 
cantado tinha cantado terei 

cantado 
teria 

cantado 
tenha 

cantado 
tivesse 

cantado 
tiver 

cantado 

tenho 
bebido tinha bebido terei 

bebido 
teria 

bebido 
tenha 

bebido tivesse bebido tiver 
bebido 

tenho 
partido tinha partido terei 

partido 
teria 

partido 
tenha 

partido tivesse partido tiver 
partido 

 

I 
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MPERATIVO AFIRMATIVO E IMPERATIVO NEGATIVO 

Esse modo verbal é muito frequente nos textos publicitários e seu emprego tem por finalidade influir no 
comportamento do leitor. 

• Não existe a primeira pessoa do singular; 

• Imperativo afirmativo - as formas de 2ª pessoa (tu/vós) originam-se do presente do indicativo sem –s; as 
demais são as mesmas do presente do subjuntivo. A exceção é para o verbo ser, que faz: sê tu e sede vós. 

• Imperativo negativo – as formas de todas as pessoas são iguais às formas do presente do subjuntivo. 

 

Observe: 

Presente do 
indicativo 

Imperativo 
afirmativo 

Presente do 
subjuntivo 

Imperativo Negativo 

Eu confio 

Tu confia(s)→ 

Ele confia 

Nós confiamos 

Vós confiai(s)→ 

Eles confiam 

 

Confia tu 

Confie você 

Confiemos nós 

Confiai vós 

Confiem vocês 

Que eu confie 

Que tu confies 

←Que ele confie 

← “  nós confiemos 

Que vós confieis 

←que eles confiem 

 

←não confies tu 

←não confie você 

←não confiemos  

←não confies vós 

←não confiem vocês 

 

 

Valores semânticos do imperativo 

 

Há, na língua portuguesa, outros meios para exprimir os diversos valores do imperativo. Veja: 

• A interjeição Silêncio! equivale a Cale-se!, Faça silêncio!; 

• o presente do indicativo em uma frase como Você vai sair com seu pai¸ equivale a Vá com seu pai!; 

•  o futuro do presente em uma frase como Amarás a Deus sobre todas as coisas equivale a Ama a Deus 
sobre todas as coisas; 

•  O infinitivo em frase como Não assinar a prova equivale a Não assine a prova; 

• O gerúndio em uma frase como Andando! Equivale a Vá andando!, Ande! 

 

VERBOS: REGULARES, IRREGULARES E AUXILIARES 

 

Verbos Regulares: são aqueles que seguem um paradigma (modelo de conjugação). 

  Ex.: cantar – vender – partir 
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TEMPOS 

1ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
CANT-AR 

2ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
VEND-ER 

3ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
PART-IR 

 

 

Presente 

Cant-o 

cant-as 

cant-a 

cant-amos 

cant-ais 

cant-am 

 

vend-o 

vend-as 

vend-e 

vend-emos 

vend-eis 

vend-em 

part-o 

part-is 

part-e 

part-imos 

part-is 

part-em 

 

Pretérito 
imperfeito 

Cant-ava 

cant-avas 

cant-ava 

cant-ávamos 

cant-áveis 

cant-avam 

 

vend-ia 

vend-ias 

vend-ia 

vend-íamos 

vend-íeis 

vend-iam 

part-ia 

part-ias 

part-ia 

part-íamos 

part-íeis 

part-iam 

 

        Pretérito 

perfeito 

 

Cant-ei 

cant-aste 

cant-ou 

cant-amos 

cant-astes 

cant-aram 

 

 

vend-i 

vend-este 

vend-eu 

vend-emos 

vend-estes 

vend-eram 

part-i 

part-iste 

part-iu 

part-imos 

part-istes 

part-iram 

 

Pretérito 

mais-que-perfeito 

 

Cant-ara 

cant-aras 

cant-ara 

cant-áramos 

cant-áreis 

cant-aram 

 

vend-era 

vend-eras 

vend-era 

vend-êramos 

vend-êreis 

vend-eram 

part-ira 

part-iras 

part-ira 

part-íramos 

part-íreis 

part-iram 

 

Futuro do 

presente 

Cant-rei 

cant-arás 

cant-ará 

vend-rei 

vend-erás 

vend-erá 

part-rei 

part-irás 

part-irá 
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TEMPOS 

1ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
CANT-AR 

2ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
VEND-ER 

3ª CONJUGAÇÃO 

verbo terminado em 
PART-IR 

 cant-aremos 

cant-areis 

cant-arão 

 

vend-eremos 

vend-ereis 

vend-erão 

part-iremos 

part-ireis 

part-irão 

 

Futuro do 

pretérito 

Cant-aria 

cant-arias 

cant-aria 

cant-aríamos 

cant-aríeis 

cant-ariam 

 

vend-eria 

vend-erias 

vend-eria 

vend-eríamos 

vend-eríeis 

vend-eriam 

part-iria 

part-irias 

part-iria 

part-iríamos 

part-iríeis 

part-iriam 

 

Verbos Irregulares: são os que sofrem alteração no radical ou na terminação. Para saber se o verbo é regular ou 
irregular, conjugue-o no presente do Indicativo e no Pretérito Perfeito do Indicativo. Se houver alguma alteração, seja 
no radical ou na terminação, o verbo é irregular. Compare aos verbos paradigmas (cantar, vender e partir) 

 

Apresentamos, a seguir, a conjugação dos verbos irregulares, dar, fazer e ouvir no presente do indicativo. Neste 
tempo, já observamos a irregularidade desses verbos: 

 

Eu dou 

Tu dás 

Ele dá 

Nós damos 

Vós dais 

Eles dão 

Eu faço 

Tu fazes  

Ele faz 

Nós fazemos 

Vós fazeis 

Eles fazem 

Eu ouço 

Tu ouves 

Ele ouve 

Nós ouvimos 

Vós ouvis 

Eles ouvem 

 

Alguns verbos irregulares: dar, estar, passear, odiar, aguar, ter, haver, caber, crer, dizer, fazer, poder, pôr, saber, 
trazer, ver; ferir, vir, cair, construir, rir, mentir, ouvir, pedir. Veja: 

• poder: posso, podes, pode, podemos, podeis, podem. 

• ouvir: ouço, ouves, ouve, ouvimos, ouvis, ouvem. 

• fazer: faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem; fiz/fizeste/fez etc;  

 

Atenção para não confundir irregularidade verbal com certas discordâncias gráficas que aparecem em formas no 
mesmo verbo e que visam apenas a indicar a uniformidade de pronúncia dentro das convenções do sistema de 
escrita. Observe: 

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 48 

• Ficar – fiquei 

• Chegar – cheguei 

• Vencer – venço 

 

Verbos Auxiliares 

Trata-se de verbos auxiliares de um verbo principal. Formam o que chamamos locução verbal (conjunto formado 
por um verbo auxiliar (flexionado) mais um verbo principal na forma nominal).  

São auxiliares: ser, estar, ter, haver; ocasionalmente, os verbos ir, vir. 

 

Não parece que ele está rindo? (J.Amado) 

          Aux.   principal 

Ele anda falando mal de você. 

          Aux.       Principal 

 

Vou espantar as moscas. 

Está chegando a hora do debate. 

Os noivos foram cumprimentados por todos os presentes. 

 

EXERCÍCIOS 

1) “Eu estava a caçar uma onça...” Nesta frase temos: 

a) locução verbal  b) verbo abundante  c) verbo de ligação  d) verbo defectivo  e) verbo unipessoal 

 

2) (FCMSCSP) Observando os três exemplos a seguir: 

I. Essa obra foi impressa na minha gráfica particular. 

II. A gravura de Tuneu foi imprimida em verde e azul. 

II. Foi imprimida grande velocidade na impressão das gravuras. 

 

Nota-se que o emprego do particípio de imprimir está correto: 

a) em I apenas          b) em II apenas              c) em III apenas 

d) em dois dos exemplos apenas                    e) nos três exemplos 

 

3) Ele .......... a seca e ......... a casa de mantimentos. 

a) preveu – proveu                 b) prevera – provirá                 c) previra - proviera 

d) preveu – provera                e) previu - proveu 

 

4) Enquanto eles ....... o jardim, eu ....... a casa. 

a) águam – mobílio               b) aguam – mobílio                   c)  aguam - mobilío 

d) águam –mobilío                e) aguam - mobilío 
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Obs: com o acordo ortográfico, o U tônico das formas verbais dos grupos que/qui; gue/gui perdem acento. 

 

5) Assinale a opção que preencha as lacunas corretamente: 

I. Ficareis maravilhados, se ..................... o resultado. (ver) 

II. Sereis perdoados, se ............................. o que tiraste. (repor) 

III. Não dê atenção a quem lhe ............................ negócios ilícitos. (propor) 

IV. Nós lhe daremos o recado assim que o ..................... . (ver) 

 

a) virdes - repuserdes - propuser - virmos 

b) vires - repordes - propor - vermos 

c) veres - repuserdes - propuser - virmos 

d) vês - repordes - propordes - vermos 

 

6) Se você se ........ calmo quando ela ........, poderá atendê-la com maior eficiência. 

a) manter - vir              b) mantiver – vier              c) manter - vim 

d) mantiver – vim         e) manter - vier 

 

7) Ele........................ com muita prudência, na esperança de que se ......... o tempo perdido. 

a) interviu – reavesse                b) interveio – reavesse               c) interviu - rehouvesse 

d) interveio – reouvesse            e) interviu - rehavesse 

 

8) (F. C. Chagas-BA) Ele se ....... porque ........que lhe ......... muitas perguntas. 

a) deteu - receava – fizessem          b) deteve - receiava – fazessem   c) deteu - receiava - fazessem 

d) deteve - receava – fizessem  

 

9) Mesmo que a direção o .................. para o lugar e ele.................... nomeado, duvido que ....................... a exercer 
o cargo 

a) indicar - for – chega            b) indicaria - seja – chega              c) indique - for - chega 

d) indique - seja – chegue      e) indicar - ser - chegue 

 

10) Leia este trecho de texto: 

 

 [...] Saiam da atmosfera qualidade-total-controlada de um prédio da Paulista com pouso de helicóptero no 
terraço e enfrentam ônibus, boteco de vila e desmoronamentos. Verão que, entre elites e povo, a experiência 
básica de vida mal se sobrepõe. [...]    

Contardo Calligaris – Revista Época. São Paulo, Globo, 24 de maio de 1999. 
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Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações verdadeiras e as falsas. 

• Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais corretas seriam, respectivamente, sai, 
enfrente e verás. 

• Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas seriam saiamos, enfrentamos e veremos. 

• Os verbos saiam e enfrentem, usados no imperativo afirmativo, transmitem uma sugestão. 

• Se as formas de imperativo saiam e enfrentem fossem substituídas por “Se vocês saírem e enfrentarem”, 
o sentido permaneceria, mas haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal verão. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

a) V – F – V – F 

b) V – V – F – F 

c) F – V – F – V 

d) F – F – V – F 

e) V – F – F – V 

 

11) Leia a historinha. 

 

 

Lema da tropa 

 

Na guerra, o general estimula seus soldados antes da grande batalha: 

- Não esqueçam, ao avistar o inimigo, pensem logo no lema de nossa tropa: Ou mato ou morro!  

 Dito e feito. Quando encontraram os inimigos, metade do batalhão correu para o mato, e o restante 

para o morro. 

     

   Rodolfo Ilari. Introdução à semântica – brincando com a gramática.  São Paulo, contexto, 2004, 
p.104 

Baseando-se no conceito de classe gramatical, comente o efeito de humor que se cria piadinha. 

 

12) (UFV-MG) Preencha as lacunas, flexionando os verbos entre parênteses. 

I. Quando os fiéis ___________ em pé, o padre começará a missa. (estar) 

II. Se ele _____________ a verdade, ficaria espantado. (saber) 

III. O padre desejava que o professor ______________ toda a igreja. (ver) 

 

a) estiverem – soubesse – visse 

b) estiver – souber -  ver 

c) estão – soubesse – visse 

d) estiverem – sabesse – visse 
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e) estiverem – soubesse – vesse 

 

13.(UESC) Escolha a alternativa que completa corretamente a frase. 

Se ele ..... a velha casa de janelas brancas e nos ..... uma proposta, nós a ..... com atenção. 

a) quiser – fizesse – examinaríamos 

b) quisesse – faça – examinaríamos 

c) queria – faça – examinaremos 

d) quiser – fizesse – examinaremos 

e) quisesse – fizesse – examinaríamos 

 

GABARITO 

1. a;    2 d;   3) e     4) a     5) a     6) b   7) d    8) d  9) d   10) d 

11) O general emprega “mato” e “morro” como verbos (matar e morrer), exprimindo a postura heroica que se 
espera dos soldados. A tropa, no entanto, interpreta essas palavras como substantivos ( mato – lugar com árvores 
e arbustos; morro – pequena       montanha). Os soldados, portanto, ao contrário do que se esperava o general, 
agiram         como covardes, fugindo da batalha. 

12) A; 13) . e 

ADVÉRBIO - é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira. 

Ontem adormeci. (ontem modifica o sentido do verbo adormecer) 

Noite muito escura. (muito modifica o sentido do adjetivo escura) 

Dormi muito profundamente. (muito modifica o sentido do advérbio profundamente) 

Lamentavelmente todos estavam mortos. (lamentavelmente modifica o sentido da oração) 

 

LOCUÇÃO ADVERBIAL 

É um conjunto de palavras com valor de advérbio. 

 

Ex.: Com certeza, irei ao cinema. 

 O marido jantou em silêncio. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ADVÉRBIOS E LOCUÇÕES ADVERBIAIS 

1. Afirmação: certamente, sim, de fato, sem dúvida... 

2. Dúvida: porventura, possivelmente, talvez, quem sabe... 

3. Intensidade: bastante, demais, muito, pouco, de muito, em excesso... 

4. Lugar: adiante, ali, aqui, atrás, à direita, de perto... 

5. Modo: depressa, mal, à vontade, e quase todos aqueles que terminam em -mente (alegremente, suavemente...) 

6. Negação: não, tampouco, de jeito algum, de modo algum... 

7. Tempo: agora, amanhã, imediatamente, nunca, de vez em quando, em breve... 
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Leia a frase seguinte extraída de um anúncio publicado por ocasião do retorno dos atletas brasileiros que haviam 
participado dos jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, fazia referência ao expressivo número de medalhas 
conquistadas por eles no atletismo. 

 

Os detectores de metais dos aeroportos vão apitar adoidado. 

(Folha de São Paulo, 17/8/2003) 

• A palavra adoidado é advérbio, palavra invariável, pois se relaciona ao verbo apitar. Equivale a 
adoidamente/loucamente/intensamente. 

 

 

EXERCÍCIOS 

1. (FMPA-MG) Em que alternativa a palavra destacada é advérbio? 

a) Tenho vivido sozinho. 

b) Você se considera o melhor do time. 

c) A professora falou séria com o garoto. 

d) Como ele fala mal! 

e) Fizeste um mau negócio. 

 

2. (UESC) Na frase: “Florianópolis é uma das mais progressistas cidades catarinenses” há: 

a) três substantivos – um artigo – um numeral – um adjetivo 

b) dois substantivos – um artigo – um advérbio – dois adjetivos 

c) três substantivos – um numeral – dois adjetivos 

d) dois substantivos – dois artigos – um advérbio – um adjetivo. 

 

3. (UEL-PR) A frase em que as palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical é: 

a) Hoje eu o vi empurrando o carro que acabou de comprar do irmão. 

b) Os canteiros de flores coloridas eram o encanto daquela pracinha. 

c) Era sempre atraente, mas naquele momento pareceu-lhe deslumbrante. 

d) Pensou em sair dali depressa, mas ela o reteve mais um pouco. 

e) Naquele corre-corre nada mais se achava no lugar. 

 

4. (Fuvest-SP) “O espectador de olhar imediatista talvez tenha dificuldade para apreender a principal qualidade do 
(filme) Kenoma. Tal mérito não ocupa a tela de modo escancarado, mas por meio do acúmulo de imagens.”  

 

No 2º período, o advérbio não localizar-se-ia melhor se posto imediatamente antes do elemento que está negando: 

a) tal mérito    b) a tela   c) de modo escancarado   d) por meio do acúmulo    e) de imagens 

 

5. (Fuvest-SP) Leia este trecho de texto: 
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“Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele  possuía um caráter ferozmente 
honrado”. 

       (Machado de Assis) 

 

O efeito expressivo obtido em “ferozmente honrado” resulta de uma inesperada associação de advérbio com 
adjetivo, que também se verifica em: 

a) sorriso malicioso inocente 

b) formas graciosamente curvas 

 c) sistema singularmente espantoso 

 d) opinião simplesmente abusada 

 e) expressão profundamente abatida. 

 

6. (UEMT) “Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido.” 

(Fernando Pessoa) 

 

 Nesse texto, a palavra só pode se relacionar à ideia de: 

a) retificação     b) ampliação    c) contraposição   d) ausência     e) restrição 

 

7.(UEL-PR) Indique a alternativa que classifica adequadamente as palavras destacadas na frase. 

O observador que olha do morro só é capaz de ver alguém que esteja muito próximo da estátua. 

a) substantivo – pronome – advérbio 

b) adjetivo – pronome – adjetivo 

c) substantivo – substantivo – advérbio 

d) adjetivo – pronome – pronome 

e) adjetivo – substantivo – adjetivo 

 

8. (Fuvest-SP) “Não sei, quando eu tiro esses óculos, tão fortes, até meus olhos se enchem d’água...” 

O valor semântico de até coincide com o da frase em: 

a) Me disseram que na casa dele até cachorro sabe padre-nosso. 

b) Bebeu uma bagaceira, saiu para a rua, sob chuva intensa, andou até a segunda esquina, atravessou a 
avenida... 

c) Até então, ele não inquietava os investidores, uma vez que era utilizado para financiar investimentos. 

d) Não sei se poderei esperar até a próxima semana. 

e) Foi até a sala e retornou. 

 

9. (Ufam) Assinale o item em que a palavra que desempenha a função de advérbio: 

a) Que fizeste dos meus livros? 

b) Que bonitos olhos tens! 
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c) Que troféu ainda te falta? 

d) Que és muito feliz, eu bem o sei. 

e) Quase que você acerta tudo. 

 

10. (UFV-MG) Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em: 

a) Ele permaneceu muito calado. 

b) Amanhã, não iremos ao cinema. 

c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 

d) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo. 

e) Ela falou calma e sabiamente.  

 

11. (UFC-CE) A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é: 

a) Possivelmente viajarei para São Paulo. 

b) Maria teria aproximadamente 15 anos. 

c) As tarefas foram executadas concomitantemente. 

d) Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. 

 

12. (PUC-SP) No trecho: 

“Os trens de cana apitavam de quando em vez, mas não davam vencimento à fome das moendas”, as 
palavras destacadas correspondem, morfologicamente, pela ordem, a: 

a) preposição, advérbio, verbo, substantivo 

b) conjunção, advérbio, substantivo, adjetivo 

c) preposição, advérbio, adjetivo, adjetivo 

d) preposição, advérbio, verbo, advérbio 

e) preposição, advérbio, substantivo, substantivo. 

 

Gabarito 

1. d  6. e  11. c 

2. b  7. a  12. e 

3. d  8. a 

4. c  9. b 

5. a  10. a 

 

Uso da preposição-  palavra invariável responsável por unir duas palavras estabelecendo entre elas determinadas 
relações de sentido e de dependência. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES 

1. Preposições essenciais: são as preposições que desempenham somente a função de preposição. 
 

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. 

 

2.Preposições acidentais: são palavras de outras classes gramaticais que, eventualmente, são empregadas como 
preposições: 

 

afora, conforme, durante, exceto, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo. 

 

Na frase: 

“Ele foi o segundo aluno a entrar”, segundo é numeral. 

 

Já na frase: 

“ Agiu segundo suas ideias”, segundo é preposição. 

 

LOCUÇÃO PREPOSITIVA 

“As pessoas estão com medo. Expressões tensas, gestos nervosos, olhares desconfiados, todos à beira do pânico. 
Uma simples faísca pode provocar a explosão.”[...] 

NOVAES, Carlos Eduardo. O estripador de laranjeiras. São Paulo: Círculo do Livro. 

 

A relação entre as palavras “todos” e “pânico” ocorre por meio de uma expressão: à beira de. Tem-se aí a locução 
prepositiva. Portanto, 

Locução prepositiva: conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição: abaixo de, à volta com 

à custa de; Acerca de; Acima de; Além de; Ao lado de; Junto a; depois de; longe de; em face de 

 

Relações estabelecidas pelas preposições 

Valores semânticos 

Isoladamente, as preposições e as locuções prepositivas não têm nenhum significado próprio. Nos enunciados, no 
entanto, elas podem expressar as mais variadas relações semânticas. Observe: 

preposição Algumas relações exemplos 

A Lugar 

Modo 

tempo 

Sábado iremos à praia. 

Gosto de andar a pé. 

Eles voltarão á tarde. 

Com Causa 

Companhia 

O telhado caiu com o temporal. 

Saí com o namorado. 
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Instrumento 

modo 

Cavei o buraco com a pá. 

È preciso agir com calma. 

De Lugar 

Causa 

Posse 

assunto 

O presente veio de Salvador. 

O menino chorava de fome. 

Os livros do menino sumiram 

Estavam falando de política. 

Em Lugar 

Matéria 

modo 

A casa fica em uma colina. 

Ele fez uma escultura em gesso. 

Todos saíram em silêncio. 

Por Lugar 

causa 

Passei por ruas belíssimas. 

Por ser gago, era tímido. 

 

Exercícios 

1. (Fuvest-SP) O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: 

a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. 

b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. 

c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame [...] 

d) [...] uma janela com gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado... 

e) [...] coava a luz suja do saguão. 

 

2. As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência: 

I.Saí com ela. 

II.Ficam sem um tostão. 

III.Esconderam o lápis de Maria. 

IV.Ele prefere viajar de navio. 

V.Estudou para passar. 

 

a) companhia, falta, posse, meio, fim.      B) Falta, companhia, posse, meio, fim. 

c) Companhia, falta, posse, fim, meio.      D) Companhia, posse, falta, meio, fim. 

e) Companhia, falta, meio, posse, fim. 

 

3. Identifique o valor semântico das preposições: 

a) A cinco dias da prova, estudava muito. 

b) Viajaremos a Natal amanhã. Até a volta. 

c) Faço este caminho para vir à escola desde março. 

d) Passear de mão dada é legal. 
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e) Ele foi para o outro lado. 

f) Ele comprou uma calça nova para a festa. 

g) Vou com você ao cinema. 

h) Não quero ficar aqui apenas por você. 

 

4) Leia o fragmento : 

“É comum vermos pessoas que só se expõem à luz com óculos escuros, sobretudo nos momentos em que a 
claridade é mais intensa. Muitas delas agem assim, naturalmente, só por charme, ou seja, porque gostam de óculos 
escuros. Afinal, hoje eles são muito cobiçados, como acessórios de moda. Outros o fazem, no entanto, pelo fato de 
terem horror ou aversão à luz, o que é chamado de fotofobia”. (Rubens Belfort Jr., 25/ 05/ 2007). 

No primeiro período do texto, a preposição “com” estabelece a relação de: 

(A) movimento         (B) tempo       (C) instrumento        (D) origem 

 

5.Compare as frases: 

a) Ele não aceita mentira de amigos. 

b) Ele não aceita amigos de mentira. 

Nelas, a mesma preposição (de) liga as mesmas palavras (mentira e amigos). O sentido das duas expressões, no 
entanto, são diferentes entre si. Explique: 

 

6. (UFSM-RS) Leia: 

 Vencer esse suposto paradoxo alfabetizando a população e incentivando-a a ler cada vez mais poderia 
resultar num salutar processo de queda do preço do livro e valorização da vida. 

As palavras em destaque classificam-se, pela ordem, como: 

a) preposição – pronome oblíquo – artigo 

b) pronome oblíquo – preposição – artigo 

c) artigo – pronome oblíquo – preposição 

d) preposição – artigo – pronome oblíquo 

e) artigo – artigo – preposição 

 

7. Leia:  

a) Meus irmãos moram em Salvador. 

b) Li um livro sobre carnaval. 

 

Explique a relação estabelecida pelas preposições em e sobre. 

Leia o texto: “Finalmente, a Lei de Uso e Ocupação do Solo privilegia uma ocupação mais horizontal da cidade, o 
que aumenta a necessidade de investimento por parte do poder público na construção de uma infraestrutura que 
atenda satisfatoriamente a toda a região metropolitana”. 

 

8. (Vunesp 2007). Os advérbios Finalmente, mais e satisfatoriamente expressam, respectivamente, ideia de 

(A) finalidade, modo, intensidade. 
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(B) tempo, intensidade, modo. 

(C) finalidade, lugar, modo. 

(D) tempo, proporção, tempo. 

(E) consequência, intensidade, tempo. 

 

9. (Vunesp) Atente para as afirmações: 

 

I. Na frase – É impossível dissociar a falta de estacionamento em uma cidade como São Paulo das deficiências 
maiores da infraestrutura. – a preposição em tem valor de tempo. 

II. A expressão sem dúvida, na frase – A principal, sem dúvida, é a extensão da malha de metrô… – pode ser 
substituída pelo advérbio indubitavelmente. 

III. A oração em destaque no período – Enquanto não ocorre uma expansão da malha ferroviária na idade, ela 
permanece refém dos automóveis. – tem sentido temporal. 

Está correto apenas o contido em: 

(A) I.           (B) II.         (C) III.           (D) I, II.             (E) II, III. 

 

10. Indique o valor semântico das preposições: 

Peguei o caderno da Letícia e vou devolvê-lo amanhã - Valor semântico de _________. 
 
As esculturas de cerâmica fizeram o maior sucesso na exposição - ______________ 
 
Estudar com os amigos é muito mais proveitoso - ______________________  
 
O conhecimento é a chave para o sucesso - _____________________  
 
Fiz o trabalho conforme você sugeriu - ______________________  
 
Falamos sobre Machado de Assis durante o seminário - ___________________  
 
O garoto se feriu com a faca - ________________________  
 
Aguardávamos com ansiedade o resultado do concurso - _________________  
 
O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida - ________________ 
 
A plateia protestou contra o alto preço da mensalidade - ___________________ 
 
O orientador estipulou um prazo de vinte dias. - ___________________ 

 

Gabarito - Preposição 

1. d);       2. a 

3 a) valor de tempo 

3b) valor de lugar/tempo 

3c) valor de tempo 
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3d) valor de modo 

3e) valor de destino 

3f) valor de finalidade 

3g) valor de companhia/ de destino 

3h) valor de causa 

4) C 

5. Em a) compreende-se que ele não aceita que os amigos lhe digam mentiras; em b), entende-se que ele não aceita 
amigos falsos, isto é, amigos que não sejam realmente amigos. 

6. c 

7) Comentário: A palavra “em” relaciona as palavras  moram e Salvador, exprimindo, a partir dessa relação, uma 
ideia de lugar. A palavra “sobre” estabelece entre as palavras livro e carnaval uma relação que exprime ideia de 
assunto. 

8. b;      9. e 

10) Respectivamente, temos: posse, matéria, companhia, finalidade, conformidade, assunto, instrumento, modo, 
causa, oposição, tempo. 

_______________________________________________________________ 

Conjunção - palavra invariável que liga duas orações ou dois elementos de mesmo valor sintático. 

Locução conjuntiva: conjunto de palavras que exerce a mesma função da conjunção. Veja: Chegue mais perto 
para que eu possa lhe dar um beijo. 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES CONJUNTIVAS 

As conjunções podem ser classificadas como coordenativas e subordinativas: 

 

1. Coordenativas: ligam termos ou orações de função gramatical idêntica, ou seja, orações que não dependem 
umas das outras para terem sentido completo. 

aditivas: indicam soma, adição:  

ex.: Vou cantar e dançar. 

E, nem, mas ainda, mas também etc 

adversativas: indicam oposição, contraste 
Ex.: O pernil está apimentado, mas saboroso. 

 

mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, 
ao passo que, no entanto, apesar disso). 

conclusivas: transmite uma ideia de 
conclusão: 

ex.: “Penso, logo existo”. 

Estou com frio; devo, pois, me cobrir. 

logo, portanto, pois (após um verbo), por 
conseguinte, assim, por isso 

explicativas: indicam justificativa, explicação. 

 Ex.: “Filho, vem jantar, que a comida está 
na mesa!” 

Leve o guarda-chuva, pois está chovendo. 

que, porque, porquanto, pois (antes de um verbo). 
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alternativas: indicam alternativa, escolha Ex.: 
Ou vai ou racha. 

ou, ou... ou, já... já, ora... ora, quer... quer 

 

2.Subordinativas: ligam duas orações dependentes, sendo que uma delas completa ou determina o sentido da 
outra. 

causais: indicam causa, motivo, razão Ex.: Os 
cachorros latiam porque tinham fome. 

 

(porque, que, pois, como, porquanto, visto que, já 
que, uma vez que, desde que). 

comparativas: indicam comparação 

 Ex.: Você come feito um leão 

como, que, feito, do que, qual, quanto, assim como, 
bem como, tal e qual). 

condicionais: indicam condição, hipótese Ex.: Vou à 
sua casa, se não estiver chovendo. 

 

(se, caso, salvo se, a menos que, desde que, contanto 
que). 

conformativas: indicam conformidade, adequação.  
Ex.:  

Tome o remédio, conforme indica a bula. 

 

(como, conforme, segundo). 

 

temporais: transmitem a ideia de tempo Ex.: Fico feliz 
quando você me telefona. 

 

(quando, enquanto, sempre que, assim que, desde 
que, logo que). 

 

finais: indicam finalidade Ex.:  

Estude, a fim de que obtenha bons resultados no 
concurso. 

 

a fim de que, para que 

 

proporcionais: indicam proporção Ex.: 

À proporção que o tempo passa, mais velho fico. 

 

(à proporção que, à medida que, ao passo que). 

concessivas: introduzem orações que estabelecem um 
sentido de contrariedade Ex.: Sairei, mesmo que 
esteja chovendo. 

 

(embora, conquanto, apesar de que, se bem que, 
mesmo que, posto que, ainda que, por mais que, sem 
que). 

 

consecutivas: indicam consequência Ex.: Falei tanto 
que fiquei sem voz. 

 

(que, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de forma 
que). 

 

Exercícios Conjunção e o sentido que imprime às relações entre as orações 
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1. (CESGRANRIO – 2011 –) Considere a sentença abaixo. 
Mariza saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela palavra “e”, que, 
além de indicar adição, introduz a ideia de 

a) oposição      b) condição      c) consequência     d) comparação       e) união 

 

2. (FCC – 2012 –)  

Preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais, o que torna mais fácil a tarefa de 
alimentar o mundo. Mas eles também impõem custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o 
descontentamento.  

A 2a afirmativa introduz, em relação à 1a , noção de 

a) condição.      b) temporalidade.     c) consequência.    d) finalidade.     e) restrição. 

 

3. (FUNCAB – 2010 –) Releia-se o que escreve Beccaria: 

“Contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado por essa 
classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez desnecessário) apenas 
deixou a vida como único bem, […….] as penas em dinheiro contribuirão tão-somente para aumentar os roubos, 
fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma família inocente para dá-lo a rico talvez criminoso.”  

A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão lógica entre 
as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: 

a) inclusive.      b) além disso.     c) então.    d) por outro lado.      e) mesmo. 

 

4. (FGV – 2010 –) “… e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca…”; a oração grifada traz 
uma ideia de: 

a) Causa.      b) Consequência.         c) Condição.    d) Conformidade.   e) Concessão. 

 

5. (FUMARC – 2011 –) No trecho “Ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe”. Mas, 
além da realidade física, da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da 
comunicação”. 

Os termos negritados acima têm, respectivamente, a equivalência de 

a) adversidade – causa – tempo.                        b) consequência – tempo – adversidade 

c) tempo – adversidade – adição.                         d) adição – adversidade – tempo. 

 

6. (COPEVE-UFAL – 2010 –) Em qual período o se é uma conjunção integrante? 

a) “Paraquedista se prepara para romper a barreira do som com salto da estratosfera.” 

b) “Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto diretamente a essa radiação.” 

c) “Sabe-se também que a alimentação materna pode ter impacto na chance de a criança vir a desenvolver 
câncer.” 

d) “Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, vítima de uma overdose de medicamentos que até 
hoje não se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa conspiração política.” 

e) “Não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, ninguém irá entender o que você diz.” 
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7. (CONSULPLAN – 2006) “Já a produção de petróleo não é suficiente para atender à demanda, embora a 
dependência externa no setor tenha conhecido…” O termo “embora”, nesse fragmento, estabelece relação 
lógico-semântica de: 

a) Condição.    b) Adição.    c) Conformidade.    d) Concessão.    e) Tempo. 

 

8. (CONSULPLAN – 2010 – ) 

“- Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro…” a palavra destacada anteriormente exprime ideia de: 

a) Escolha.       b) Contraste, oposição.    c) Finalidade.   d) Explicação.   e) Soma, adição. 

 

9. (NCE-UFRJ – 2010 –) “Dicas para acelerar sem perder o ritmo”. Nessa frase, os dois conectivos sublinhados 
indicam, respectivamente: 

a) direção e negação;    b) comparação e ausência;     c) finalidade e concessão; 
d) modo e condição;    e) movimento e modo. 

 

10. (FUMARC – 2011 – No Texto lê-se: “A língua que falamos é um bem, se considerarmos “bens” “as coisas úteis 
ao homem”. 

O termo negritado, segundo Cunha e Cintra (2009), tem o valor de um (a): 

a) construção linguística que apresenta relação causal. 
b) sintagma com sentido opinativo, que apresenta uma relação comparativa. 
c) conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. 
d) vocábulo gramatical, que serve para adicionar uma ideia a outra. 

 

GABARITO 
1. C; 2. E; 3. C; 4. E; 5. C; 6. D; 7. D;  8. B;   9. C;  10.  C 
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REGÊNCIA VERBAL E REGÊNCIA NOMINAL 

Regência Nominal estuda a relação que se estabelece entre os substantivos, adjetivos e advérbios e os termos 
que os completam. Alguns desses termos podem apresentar alguma dificuldade de regência, principalmente 
aqueles que admitem mais de uma preposição.  

A seguir, a regência de alguns nomes acompanhados de suas preposições mais frequentes. Essa lista deve ser usada 
para esclarecer suas possíveis dúvidas. 

acessível a A prova está acessível a todos. 

acostumado a, com Está acostumado a chegar atrasado. 

Estou acostumado com você. 

adaptado a, para Já me adaptei à nova vida escolar. 

O programa está adaptado para todos. 

aflito com, para, por Fiquei aflito com o resultado da prova. 

Estou aflito para lhe dar as novas notícias. 

Estou aflito por novas notícias. 

 

Adaptado a, para A cadeira foi adaptada às necessidades. 

O livro O Primo Basílio foi adaptado para o cinema. 

apto a, para Estou apto a exercer o novo cargo. 

Sinto-me apto para o exercício. 

atento a, em Permaneceram atentos às novas condições. 

A polícia permaneceu atenta nos ladrões. 

Avesso a Somos avessos a qualquer tipo de mudança. 

Curioso de, para, por Estou curiosa para saber como foi sua festa. 

Fiquei curioso por saber o resultado do jogo. 

desatento a O aluno estava desatento à explicação. 

devoto a, de Sou devoto a São Benedito. 

Sou devoto de São Benedito. 

essencial a, para O sorriso é essencial à vida. 

O sorriso é essencial para a vida. 

favorável a Sou favorável às novas decisões. 

grato a, por Sou eternamente grato a  você. 

Sou grato pela graça recebida. 

Incompatível com Suas ideias são incompatíveis com a minha. 
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indiferente a Não sou indiferente a você. 

passível de O projeto é passível de  reformulações. 

próximo a, de Moro próximo à Rodovia Bandeirantes. 

Gosto de ficar próximo de você. 

Preferível a Português é preferível a Matemática. 

residente em Sou residente no bairro Tucuruvi – São Paulo. 

respeito a, com, para com, por Devemos respeito a todos. 

Tenha respeito com os mais velhos. 

E tenha respeito para com os mais jovens. 

E tenha respeito por mim. 

responsável por Sou responsável por  você. 

Vinculado a Seu pagamento está vinculado ao de seu irmão. 

 

Regência Verbal é a maneira por meio da qual o verbo se relaciona com seus complementos (objeto direto e objeto 
indireto). Dependendo da regência, um mesmo verbo pode assumir diferentes significados, como mostra o exemplo 
seguinte. 

 

O professor assistiu ao aluno com dificuldade. 

O professor assistiu o aluno com dificuldade. 

 

No primeiro exemplo, o verbo assistir é transitivo indireto e significa “ver”. Compreende-se que o professor viu o 
aluno que apresentava alguma dificuldade. 

 Na segunda frase, o verbo assistir é transitivo direto e significa “dar assistência”. Compreende-se que o professor 
“ajudou”, socorreu, “prestou assistência” ao aluno que apresentava dificuldade. 

 

Veja, a seguir, uma lista de verbos cuja regência obedece a regras especiais. 

 

1. Aspirar 

a) É verbo transitivo direto no sentido de sorver, inspirar, respirar. 

Ex.: Aspiro o ar poluído da cidade de São Paulo. 

“ A melhor forma de evitar pulgas e baratas é aspirar todas as áreas onde ficam animais domésticos, além 
de tapetes, carpetes e móveis revestidos com tecidos.” (Folha de São Paulo) 

 

b) É verbo transitivo indireto no sentido de pretender, desejar: 

Ex.: Aspiro a um bom emprego. 
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Atenção: Não é possível a construção aspiro-lhe; no lugar, utilize aspiro a ele. 

 

2. Assistir 

a) É verbo transitivo indireto no sentido de presenciar, ver: 

Ex.: Você assistiu ao novo programa da televisão? 

 

Obs.: Na língua do dia a dia é comum ouvir “Você assistiu o novo programa da televisão?” A língua culta, no 
entanto, exige que se diga “assistiu ao novo programa.” 

 

b) É verbo transitivo indireto no sentido de caber, pertencer: 

Ex.: É um direito que assiste a todos os moradores. 

c) É verbo transitivo direto no sentido de dar assistência, ajudar, socorrer: 

Ex.: O médico assistiu os feridos do acidente. 

 

d) É verbo intransitivo no sentido de morar, residir: 

Ex.: Assisto em São Paulo. 

 

 

3. Chamar 

a) É verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto quando apresentar sentido de “atribuir um nome 
ou qualidade”. 

Ex.: Chamava-o irresponsável. 

 Chamava-o de irresponsável. 

 Chamava-lhe irresponsável. 

 Chamava-lhe de irresponsável. 

 

b) É verbo transitivo direto no sentido de convocar: 

Ex.: Está na hora de chamar seu irmão para o lanche da tarde. 

  

c) É verbo transitivo indireto no sentido de invocar (exige a preposição por): 

Ex.: Em seu leito, chamava por todos. 

 

4. Esquecer, lembrar, recordar. Estes verbos não mudam de significado, mas admitem duas construções. 

a) Serão verbos transitivos diretos quando não forem pronominais: 

Ex.: Esqueci o lanche em casa. 

Lembro o seu nome com carinho. 

Diariamente, recordo suas histórias. 
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b) Serão verbos transitivos indiretos quando forem pronominais 

Ex.: Esqueci-me do lanche em casa. 

Lembro-me do seu nome com carinho. 

Diariamente, recordo-me de suas histórias. 

 

5. Informar, aconselhar, avisar, certificar, comunicar, noticiar, prevenir, proibir 

 São verbos transitivos direto e indireto. 

Ex.: O professor informou os alunos das últimas novidades. 

        OD     OI 

   O professor informou aos alunos  as últimas novidades. 

OI  OD 

6. Namorar 

O verbo namorar é verbo transitivo direto. 

Ex.: Há 02 anos, namoro um jovem artista. 

 

7. Obedecer, desobedecer 

São verbos transitivos indiretos e seus complementos são introduzidos pela preposição a: 

Ex.: Obedecemos rigidamente às ordens. 

    Eles desobedecem aos professores. 

 

8. Pagar, perdoar 

Pagar e perdoar são verbos transitivos direto e indireto, porém, 

a) quando o complemento for coisa, serão verbos transitivo direto: 

Ex.: Paguei as dívidas. 

Perdoei as ofensas. 

 

b) quando o complemento for pessoa, serão verbos transitivos indireto: 

Ex.: Paguei ao vendedor de balas. 

Perdoei aos inimigos. 

 

c) quando o complemento for coisa e uma pessoa, serão verbos transitivos direto e indireto. 

Ex.: Paguei as dívidas ao vendedor. 

Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. (Pai-Nosso). 

9. Preferir 

É verbo transitivo direto e indireto e exige a preposição a:  

Ex.: Prefiro Português a Matemática. 
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10. Querer 

a) É verbo transitivo direto no sentido de desejar, ter vontade de: 

Ex.: “Eu quero a rosa mais linda que houver” (Dolores Duran) 

 

b) É verbo transitivo indireto no sentido de estimar, amar: 

Ex.: Quero muito bem a meus amigos. 

 

11. Simpatizar, antipatizar 

São verbos transitivos indiretos regidos da preposição com: 

Ex.: Não simpatizo com o novo funcionário. 

 

12. Visar 

a) É verbo transitivo direto no sentido de mirar e no sentido de dar visto: 

Ex.: Atenção! Vise bem o alvo e atire. 

 A professora já visou os cadernos. 

 

b) É verbo transitivo indireto no sentido de pretender, almejar, ter em vista: 

Ex.: Visamos à aprovação no concurso. 

 

13. Ir/chegar 

Os verbos ir e chegar indicam o lugar a que se pretende ir ou chegar. Com esses verbos, utilize a preposição a ou 
para.  

 Vou a (para) Curitiba no próximo final de semana. 

 Finalmente, cheguei ao fim do caminho. 

 

Atenção! Para indicar tempo ou meio de transporte, utilize, com esses verbos, a preposição em: 

 Chegarei em poucos minutos. 

 

14. Responder 

O verbo  responder é transitivo indireto. Seu complemento pode ser pessoa ou coisa: 

 Responda às questões. 

 Respondi imediatamente à sua carta. 

 

Exercícios –  

1. (Vunesp 2007) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases. 

I. É uma situação______nunca nos esqueceremos. 

II. A situação _________ chegamos é inadmissível. 

III. A reportagem, _______teor discordei, foi censurada. 
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IV. O hotel _______ ficava era distante do centro. 

V. É uma situação ______ se deve evitar. 

 

(A) que ... em que ... de cujos ... o qual ... que 

(B) da qual ... a que ... cujo ... que ... por que 

(C) de que ... a que ... cujo ... de que ... que 

(D) de que ... a que ... de cujo ... em que ... que 

(E) da qual ... em que ... cujo ... onde ... a que 

 

2. (Cetroconcursos) Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta. 

(A) Somos em vinte nesta sala. 

(B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores. 

(C) Ele não obedece os mais velhos. 

(D) Todos assistiram ao treino. 

(E) Prefiro filmes do que novelas. 

 

3. (Unimep-SP) Considerando as frases: 

II. O menino quer a bola. 

III. A mãe quer muito à filha. 

 

Podemos dizer que: 

a) A frase I está errada, pois o verbo querer é sempre transitivo indireto. 

b) A frase II está errada, pois o verbo querer é sempre transitivo direto. 

c) Ambas estão corretas, pois o verbo querer admite as duas regências. 

d) Em ambas, podemos substituir as palavras destacadas pelo pronome oblíquo a. 

e) Em ambas, podemos substituir as palavras destacadas pelo pronome oblíquo lhe. 

 

4. (Fuvest-SP) Indique a alternativa correta: 

a) Preferia brincar do que trabalhar. 

b) Preferia mais brincar a trabalhar. 

c) Preferia brincar a trabalhar. 

d) Preferia brincar à trabalhar. 

e) Preferia mais brincar que trabalhar. 

 

5. (Fuvest-SP) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

 

A arma ...... se feriu desapareceu. 
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Estas são as pessoas ....... lhe falei. 

Aqui está a foto ...... me referi. 

Encontrei um amigo de infância ...... nome não me lembrava. 

Passamos por uma fazenda ....... se criam búfalos. 

 

A) que – de que – a que – cujo – que 

b) com que – que – a que – cujo qual – onde 

c) com que – das quais – a que – de cujo – onde 

d) com a qual – de que – que – do qual – onde 

e) que – cujas – as quais – do cujo – na cuja 

 

6. (Puccamp-SP) Os depoimentos .................. teve acesso comprovaram que a República não cumpriu, nesses cem 
anos, as promessas ............... foi portadora. 

a) a que – de que     b) aos quais – de cujas       c) pelos quais – às quais 

d) os quais – das quais                                        e) que – que 

 

7) Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases abaixo. 

I. Não foi essa a pessoa _______aludi. 

II. Há certos acontecimentos _______ nunca esquecemos 

III. Itaipu foi uma das obras ______ construção mais se comprometeu o orçamento  nacional. 

IV A conclusão _______ chegou não tem o menor fundamento. 

V. O conferencista, _______ conhecimentos desconfiávamos, foi infeliz em suas colocações. 

 

a) à qual, de que, em cuja, a que, de cujos 

B)à que, que, cuja, à que , em cujos 

c) a qual, dos quais, com cuja, a qual, dos quais 

d) a quem, que em cuja, à qual, em cujos 

e) a que, de que,cuja, à que, de cujos 

 

8) Aponte a alternativa em que o sentido à direita não corresponde à regência à esquerda: 

a) assistir-lhe um direito = competir-lhe um direito 

b) chegar a casa = atingir a casa 

c) custava-me a contrariá-lo = era-me difícil contrariá-lo 

d) aspirar o perfume = desejar ardentemente o perfume 

e) isto custa pouco = isto tem pouco valor 

 

9) (PUC-RS) Obedeça- ........, estime- ........ e ......... sempre que precisar 

a) os – os – recorra a eles 
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b) lhes – os – recorra a eles 

c) lhes – lhes – recorra-lhes 

d) os – lhes – recorra-lhes 

e) os – lhes – recorra a eles 

 

10) (F. C. Chagas-BA) Como não .......... vi, chamei o contínuo e mandei ........, então, ........................... . 

a) lhe – eles – procurar você  

b) o – o – procurá-lo 

c) lhe – o – procurá-lo 

d) o – ele – procurar-lhe 

 

11) (FUVEST-SP) Posso informar............. senhores ............. ninguém, na reunião, ousou aludir ............... tão 
delicado assunto. 

a) aos – de que – o            b) aos – de que – ao                     c) aos – que – à 

d) os – que – à                      e) os – de que – a 

 

12. Alguns demonstram verdadeira aversão...........exames, porque nunca se empenharam o suficiente ......... 
utilização do tempo ......... dispunham para o estudo. 

a) com – pela – de que 

b) por – com – que 

c) e – na – que 

d) com – na – que  

e) a – na – de que 

 

13.  Aponte a alternativa em que haja erro de regência: 

a) Aquele rapaz com quem eu me simpatizo prefere mais aventuras desastrosas do que empreendimentos sérios. 

b) Nunca perdoarei ao homem a quem eu paguei a dívida. 

c) Eu sempre obedeço a mulheres. 

d) O homem visou o alvo depois de ter visado o cheque, porque visava a uma posição destacada. 

 

14) Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta: 

a) Prefiro mais a cidade do que o campo. 

b) Chegamos finalmente em Santo André. 

c) Esta é a cidade que mais gosto. 

d) Assisti ao concerto de que você tanto gostou. 

 

15) Indique a regência que está de acordo com a norma culta: 

a) Estes são os recursos que dispomos.  
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b) Paguei a uma dívida atrasada 

c) Assiste ao trabalhador o direito de férias 

d) Perdoei o amigo que me ofendeu. 

 

Gabarito - Regência 

1.d; 2.d; 3.c; 4.c; 5.c; 6.a; 7.a; 8.d; 9.b; 10.b; 11.e; 12. e; 13. a; 14.d; 15. c 
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CONCORDÂNCIA VERBAL e CONCORDÂNCIA NOMINAL 

Concordância Verbal 

A. Sujeito Simples: 

1. Regra geral: o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número: 

 

Sua filha chegou da escola. 

Suas filhas chegaram da escola. 

Tu estás linda! 

Nós somos de São Paulo. 

 

2. Constituído por pronomes de tratamento com a forma Vossa, o verbo vai para a 3ª pessoa. 

 Vossa Excelência aceita um novo acordo? 

 Vossas Excelências aceitam um novo acordo? 

 

3. Constituído por nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo que antecede o nome próprio. Se não 
há artigo, o verbo fica no singular. 

Os Estados Unidos brigam por uma posição de destaque. 

Estados Unidos briga por uma posição de destaque. 

 

atenção: Se o sujeito for nome de uma obra artística o verbo poderá ficar no singular ou ir para o plural: 

Os Sertões contribuíram para nossa historiografia.  

Os Sertões contribuiu para nossa historiografia. 

 

4. Constituído pelo relativo que ou relativo quem 

a) que funcionando como sujeito: o verbo concorda com o termo antecedente. 

 

Ex.: Sou eu que dou as cartas.  

 

 

 

És tu que dás as cartas. 

 

b) quem funcionando como sujeito: o verbo concorda com o antecedente ou fica na 3ª pessoa do singular. 

Ex.: Sou eu quem lê o livro. 

Sou eu quem leio o livro. 

 

5. Constituído por percentual ou fracionário: concorda com o numeral. 

Ex.: 8% das crianças nascem desnutridas. 
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¼ das crianças recebeu alimento. 

 

6. Constituído por substantivo coletivo no singular: 

 Ex.: O povo faz a festa na avenida. 

 

Se, porém, o coletivo vier seguido de uma expressão no plural, o verbo pode concordar com esse plural. 

Ex.: Um grupo de palestinos morava ao lado. 

Um grupo de palestinos moravam ao lado. 

 

7. verbo + pronome se: concorda com o sujeito: 

Ex.: Alugam-se casas para temporada. 

Aluga-se casa para temporada. 

Atenção: 

verbo + pronome se. O verbo fica  na 3ª pessoa do singular se for verbo for intransitivo ou verbo transitivo 
indireto. Tem-se, portanto, sujeito indeterminado. 

Ex.: Assistiu-se a filmes radicais. 

 Vive-se em constante desacordo naquela casa. 

 

B. Sujeito Composto: 

1. antes do verbo • Verbo vai para o plural Mãe e filha riam muito. 

2. depois do verbo • Verbo vai para o plural ou 

• Verbo concorda com o 
elemento mais próximo 

Riam muito mãe e filha. 

 

Ria muito mãe e filha. 

 

3. por pessoas 
gramaticais diferentes:  

• eu predomina  sobre as 
demais: verbo vai para o 
plural. 

• A 2ª pessoa (tu) domina ele: 
verbo concorda com vós ou 

• Verbo vai para a 3ª pessoa do 
plural 

 

Eu, tu e ele ganhamos muitos presentes. 

 

Tu e ele prometeis  maior dedicação aos 
estudos. 

 

Tu e ele prometeram maior dedicação aos 
estudos. 

Por palavras sinônimas • O verbo concorda com o 
elemento mais próximo ou 

 

• Verbo vai para o plural 

O medo e o temor estrangulavam aqueles 
homens.  

O medo e o temor estrangulava aqueles 
homens 
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Na enumeração 
gradativa 

• Verbo, de preferência, no 
singular; 

• Pode ir para o plural 

Um mês, um ano, um século, não bastava 
para esquecê-lo. 

Um mês, um ano, um século, não bastavam 
para esquecê-lo. 

 

Núcleos do sujeito 
unidos por com  

• o verbo vai para o plural 

 

O professor com os alunos organizaram um 
passeio. 

Núcleos unidos por ou 
ou nem 

• o verbo concorda com o mais 
próximo no sentido de 
exclusão 

• o verbo fica no plural no 
sentido de simultaneidade: 

 

Ou João ou José vai se casar com Maria.  

 

Nem José nem João passaram aqui em casa. 

Constituído por 
infinitivo + infinitivo 

•  o verbo fica no singular 

 

• Núcleos substantivados: 
verbo no plural  

Cantar e dançar é o meu grande desafio 
profissional. O cantar  e o dançar  são o meu 
grande desafio profissional. 

 

Concordância do verbo SER 

O verbo ser, diferentemente dos demais, pode apresentar variações de concordância: às vezes concorda com o 
sujeito, às vezes concorda com o predicativo. 

a) indicando distância, hora ou dia, o verbo concorda com o núcleo da expressão numérica.  

Ex.: Daqui até o centro da cidade são 20 quilômetros. 

Hoje são (ou é) 12 de outubro. 

É uma hora. 

Eram duas horas da tarde quando ele chegou. 

b) indicando quantidade (preço, peso, medida etc), o verbo ser fica sempre no singular: 

Ex.: Dois quilos é pouco. 

Cem reais é muito. 

Seis meses é quase um século. 

c) concorda com o predicativo quando seu sujeito for um dos pronomes interrogativos que ou quem: 

Ex.: Quem são vocês? 

Que são células? 

d) quando houver pronome pessoal do caso reto, o verbo concorda com ele (independente de ser sujeito ou 
predicativo do sujeito): 

Ex.: Os inimigos somos nós  Nós somos os inimigos 

O culpado és tu  Tu és o culpado. 
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e) se o sujeito for tudo, isso, isto, aquilo, concorda-se, preferencialmente, com o predicativo do sujeito: 

Ex.: Nem tudo são flores. 

Aquilo eram cobras venenosas. 

Isto são castigos. 

Isso são manias de preguiçoso. 

f) quando o sujeito e o predicativo são nomes comuns de números diferentes, concorda-se, normalmente, 
com o termo que estiver no plural: 

Ex.: O mundo são essas maravilhas. 

A vida são momentos alegres. 

g) quando o sujeito e ou o predicativo indicar pessoa, o verbo concorda,        obrigatoriamente, com esse 
sujeito ou predicativo. 

 

 

 

  Ex.: Hortência era as esperanças do time. 

 

 

 

   Suas preocupações era a filha. 

 

Verbos impessoais 

Verbos impessoais são os verbos que não admitem sujeito e, por isso, não estabelecem concordância. Os verbos 
impessoais mais comuns são haver e fazer. Veja: 

 

 a) verbo haver empregado no sentido se existir ou de acontecer: 

• no sentido de existir: Há pessoas mais inteligentes que você. 

                Deve haver pessoas mais inteligentes que você. 

• No sentido de acontecer: Já houve acidentes piores nesta rodovia. 

 

b)Verbo fazer indicando tempo: 

Ex.: Há anos não vejo. 

Deve haver décadas que não o vejo. 

 

Verbos bater, dar, soar 

Com estes verbos, sendo o sujeito número de horas, o verbo concorda com o numeral. 

 Ex.: Davam quatro horas quando ela chegou. 

Bateu uma hora. 
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Quando, porém, o sujeito for a palavra relógio, sino etc., o verbo concorda com ele. 

  Ex.: Os sinos batem seis horas. 

O relógio da sala bateu duas horas. 

 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 

         Os nossos dois melhores computadores estão quebrados. 

   

Regra geral: artigo, pronome, numeral e adjetivo concordam com em gênero e número com o substantivo a que 
se referem (computadores). 

Casos particulares 

 

1. Adjetivo referindo-se a mais de um substantivo 

Adjetivo depois 
do substantivo 

Concorda com o mais próximo ou 

Concorda com os dois 

Comprei uma gravata e um paletó escuro. 

Comprei uma gravata e um paletó escuros. 

 

Adjetivo antes do 
substantivo 

Concorda com o mais próximo Tinha quebrados os braços e as pernas. 

 

 

2. Dois ou mais adjetivos referindo-se a um só substantivo 

O substantivo vai para o plural e não se coloca 
artigo antes do substantivo 

Novos assaltos desafiam polícias paulista e mineira. 

O substantivo permanece no singular e coloca-se 
artigo antes dos adjetivos 

Novos assaltos desafiam a polícia paulista e a mineira. 

 

3. menos, alerta são palavras invariáveis. 

Ex.: Havia menos alunos na escola. 
Todos ficaram alerta. 

 

4. é bom, é necessário, é preciso, é proibido: essas expressões são invariáveis, a mesmos que o sujeito seja 
determinado por meio de artigo definido, pronome ou adjetivo: 

Ex.: Água é bom  A água é boa. 
É necessário paciência com as crianças.  É necessária muita paciência com as crianças. 

É proibido entrada de estranhos.  É proibida a entrada de estranhos. 

 

2. anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, quite, leso são adjetivos; devem , portanto, concordar com o 
substantivo a que se referem: 

Ex.: Seguem anexos os documentos solicitados./   A carta de apresentação vai anexa. 
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A fotografia vai inclusa à carta.   /  O comprovante vai incluso ao documento. 

 

Elas mesmas resolveram o problema./   Eles mesmos fizeram o trabalho. 

 

“Muito obrigada”, disse ela./ “Muito obrigado”, disse ele. 

 

Elas próprias virão até aqui para convidá-lo./ Eles próprios estão à sua espera. 

 

Eu estou quite. E vocês, estão quites? 

 

Crime de lesa-pátria./ Atos de leso-patriotismo 

 

 

3. As palavras barato, caro, meio, bastante são invariáveis como advérbios. Quando funcionam como adjetivos, 
numerais ou pronomes, concordam com o nome a que se referem. 

a) se advérbios, são invariáveis: 

Ex.: A gasolina custa caro. 

 Trabalhamos bastante naquela fazenda. 

 A menina ficou meio nervosa com o interrogatório do pai. 

 As bananas custam barato. 

 

b) se adjetivos, numeral ou pronome concordam com o nome a que se referem: 

Ex.: Analisei bastantes documentos. (pronome) 

Não me venha com meias palavras. (adjetivo) 

Comi apenas meia maçã. (numeral) 

As bananas estão baratas. (adjetivo) 

 

4. só, sós, a sós: sendo adjetivo é variável;  como advérbio, invariável. 

Ex.: Fiquei só naquele casarão.  

                 adjetivo 

Ficamos sós. 

                           adjetivo 

Só eles ficaram. 

advérbio 

Ficamos a sós. 

                          invariável 

 

5. possível: concorda com o artigo que inicia a expressão. 
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Ex.: João Pedro encontrou argumentos o mais fáceis possível. 

Encontrou argumentos os mais fáceis possíveis. 

 

 

Exercícios - Concordância Nominal 

1. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

“É .... discussão entre homens e mulheres .... ao mesmo ideal, pois já se disse .... vezes que da discussão, ainda 
que .... acalorada, nasce a luz.” 

a) bom – voltados – bastantes – meio 

b) bom – voltadas – bastante – meia 

c) boa – voltadas – bastantes – meio 

d) boa – voltados – bastante – meia 

e) bom – voltadas – bastantes – meia 

 

2.(Cesgranrio-RJ) Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que as duas formas entre 
parênteses podem completar corretamente a lacuna do enunciado: 

a) Atitudes e hábitos geralmente ............................. (questionados/ questionadas) 

b) Vocabulário e fraseologia restritamente ........................ (utilizados/ utilizadas) 

c) Crítica e objeções inteiramente ................................. (infundados/ infundadas) 

d) Grupos e pessoas linguisticamente .................... (diferenciados/ diferenciadas) 

e) Segredo e originalidade igualmente .............................. (desejados/ desejadas) 

 

3.(EFO-Alfenas-MG) “... sabe fugir da carrocinha pelas próprias patas.” 

Considerando a concordância nominal, o vocábulo destacado na citação acima será empregado no mesmo gênero 
e número, para preenchimento da lacuna, em: 

a) Ele tem atitude e opinião ............... 

b) Nós possuímos casas e apartamentos ............. . 

c) Ele defendeu ponto de vista e ideia ...................... . 

d) Ela e ele ........ fizeram o trabalho. 

e) Paulo e ela ....... vieram receber-me. 

 

4.(Mack-SP) Indique a frase em que a palavra só é invariável: 

a) Eles partiram sós, deixando-me para trás aborrecida e bastante magoada. 

b) Chegaram sós, com o mesmo ar exuberante de sempre. 

c) Sós, aquelas moças desapareceram, cheias de preocupações. 

d) Aqueles jovens rebeldes provocaram sós essa movimentação. 

e) Depois de tão pesadas ofensas, prefiro ficar a sós a conviver com essa agressiva companhia. 
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5.(PUC-PR) Assinale a sequência que completa corretamente estes períodos: 

- Ela .......................... disse que não iria. 

- Vão ...................................... os livros. 

- A moça estava ............................... aborrecida. 

- É .................................. muita atenção para atravessar a rua. 

- Nesta sala, estudam a terceira e quarta ..................... do primeiro grau. 

 

a) mesmo – anexos – meia – necessário – série 

b) mesma – anexos – meio – necessária – séries 

c) mesmo – anexo – meio – necessário – séries 

d) mesma – anexos – meio – necessário- séries 

e) mesma – anexos – meia – necessário – séries 

 

6.(FUR-RN) Meninas, avisem a ....... colegas que vocês ...... é que vão dirigir os ensaios da peça. 

a) vossos – mesmos 

b) seus – mesmas 

c) vossos – mesmas 

d) seus – mesma 

e) vossos – mesmo 

 

7.(Cetroconcursos) Todas as concordâncias nominais  estão corretas, exceto em: 

(A) Estou quite com os meus compromissos. 

(B) As fotocópias seguirão anexo à carta. 

(C) Ela disse ao professor: “muito obrigada”. 

(D) A irmã de Marcos estava meio preocupada. 

(E) As moças usavam blusas verde-claras.  

 

8. (Vunesp) Assinale a frase correta quanto à concordância nominal. 

(A) Esse dado ajuda a esclarecer por que ocorrem tantos doenças e mortes associadas ao consumo de álcool. 

(B) O estudo da Senad e a pesquisa da Universidade Federal de São Paulo são inéditas. 

(C) As imagens e o consumo abusivo de álcool estão, de algum modo, conectados. 

(D) Interessado em saber como aquelas mensagens eram percebidas, a psiquiatra Ilana Pinsky comandou os 
pesquisadores. 

(E) É complexo a luta para reduzir os riscos associados ao álcool. 

 

9.(UEL-PR) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 

 .......................... desse jeito, as salas e os quartos do Educandário .......................... muito mal 
.......................... a comitiva do governador. 
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a) Desarrumados – deixarão – impressionada. 

b) Desarrumados – deixarão – impressionados. 

c) Desarrumadas – deixará – impressionados. 

d) Desarrumado – deixarão – impressionada. 

e) Desarrumado – deixará – impressionada. 

 

10. (Puccamp-SP) A frase em que a concordância nominal está correta é: 

a) A vasta plantação e a casa grande caiados há pouco tempo era o melhor sinal de prosperidade da família. 

b) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente. 

c) Não lhe pareciam útil aquelas plantas esquisitas que ele cultivava na sua pacata e linda chácara do interior. 

d) Quando foi encontrado, ele apresentava feridos a perna e o braço direitos, mas estava totalmente lúcido. 

e) Esses livros e caderno não são meus, mas poderão ser importante para a pesquisa que estou fazendo. 

 

11. (UEBA) Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. 

a) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só. 

b) Meia palavra, meio tom – índices de sua sensatez. 

c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois, em meia promessa. 

d) Passei muito inverno só. 

e) Só estudei o elementar; o que me deixa meio apreensivo. 

 

12.  Indique a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase. 

Os funcionários ..... providenciaram o envio ..... dos documentos de ..... importância. 

a) mesmo – anexos – menos 

b) mesmos – em anexos – menos 

c) mesmos – anexa – menos 

d) mesmos – em anexo – menos 

e) mesmos – em anexo – menos 

 

13. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 

(A) Houveram sérios compromissos durante o seminário. 

(B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões. 

(C) Podem haver cálculos incorretos na planilha. 

(D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais. 

(E) Promove-se festas beneficentes no meu clube. 

 

14)  Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos tempos verbais. 
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(A) Embora garagens subterrâneas sejam construídas, haverá solução para as vagas de estacionamento. 

(B) Quando garagens subterrâneas foram construídas, há solução para as vagas de estacionamento. 

(C) Desde que garagens subterrâneas sejam construídas, haveria solução para as vagas de estacionamento. 

(D) Por mais que garagens subterrâneas fossem construídas, há solução para as vagas de estacionamento. 

(E) Se garagens subterrâneas forem construídas, haverá solução para as vagas de estacionamento. 

 

15. Leia atentamente: “A letra das composições musicais contemporâneas refletem, com nitidez, os problemas 
sociais que o Brasil está enfrentando”. 

O período acima apresenta uma incorreção gramatical, pois há uma falta de concordância verbal entre os termos: 

a) problemas e enfrentando. 

b) Brasil e está enfrentando. 

c) composições e refletem. 

d) composições e está enfrentando. 

e) letra e refletem. 

 

16. Assinale a alternativa que substitui, sem alteração do tempo verbal, o verbo haver por existir na frase … há 
diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

(A) … existia diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

(B) … existirão diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

(C) … existiriam diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

(D) … existem diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

(E) … existe diferenças estruturais importantíssimas entre as primeiras e as segundas. 

 

17. Empregue os verbos, conforme indicado nos parênteses nas duas variações da frase: “Muitas delas sem 
nenhuma capacidade financeira e algumas abertas exclusivamente para uma única operação de importação.” 

a) Apenas 30% das empresas sem nenhuma capacidade financeira ___________à fiscalização da receita. 
(sobreviver – pretérito perfeito do indicativo. 

b)______________se abrem exclusivamente para uma única operação financeira. (abrir presente do indicativo). 

 

 

18. Comente o emprego dos verbos “existir” e “haver” na seguinte frase:  

Existiam jardins e manhãs naquele tempo; havia paz em toda parte. 

 

19, .Explique os dois sentidos que podem ser atribuídos à seguinte frase:  

“A vendedora ficou só na sala.” 

 

20) (Univ. Fed. Santa Catarina) Reescreva o período abaixo, corrigindo-o, se necessário, quanto à concordância. 
Justifique sua resposta. 
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“É proibido a entrada de pessoas estranhas no recinto.” 

 

21) Não chove........ meses; mas a esperança e o vigor que sempre....... no sertanejo não o .......................... 

a) faz – existiu – abandonou 

b) faz – existiram – abandonaram 

c) fazem – existiu – abandonou 

d) fazem – existiram – abandonaram 

e) fazem- existiu – abandonaram 

 

22) ....... fazer cinco meses que não a vemos; ........ existir motivos imperiosos para sua ausência, pois, se não ......., 
ela já nos teria procurado. 

a) vai – deve – houvessem  

b) vai – devem – houvesse 

c) vão – deve – houvessem 

d) vão – devem – houvesse 

 

23) Como........ meses que a produção estava parada, não ......peças ....... para atender a clientela. 

a) faziam – haviam – suficientes 

b) fazia – havia – suficiente 

c) faziam – havia – suficiente 

d)   fazia – havia – suficientes 

 

24) (FUVEST-SP) Indique a alternativa correta: 

a) Tratavam-se de questões fundamentais. 

b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

c) Precisam-se de datilógrafas. 

d) Reformaram-se ternos. 

 

25) (PUC-RS) Asseguro a V. S.ª que não ........ incomodar-....... com a elaboração dos testes; ......... ficar tranquilo. 

a) precisa – se – pode                b) precisa – se – podes 

c)   precisas – te – podes             d) precisais – vos – podeis 

 

26) Os novos modelos trazem novidades que não ........, mas enfeites que todos  ........ . 

a) se veem – vêm 

b) se vê – veem 

c) se vêm – veem 

d) se vê – veem 
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e) se veem – veem 

 

27(UM-SP) Já ............... muitos anos que se alteraram algumas regras de acentuação, mas ....................... muitas 
pessoas que ainda ....... ao grafar certas palavras. 

a) deve fazer – há – hesitam 

b) devem fazer – tem – excitam 

c) devem fazerem – há – hesita 

d) deve fazer – tem – hesitam 

 

28) Já ........ uns doze anos que ele não voltava  `a terra natal, por isso não sabia que lá ................. ocorrido 
mudanças. 

a) deviam fazerem – havia     b) devia fazer – haviam    c) devia fazer – havia  d)  deviam fazer - haviam  

 

29) Se V. Exa ........ partir, só me resta desejar- ....... que ....... feliz. 

a) pensais – vos – seja     b) pensa – lhe – seja     c) pensais – vos – sejais     d) pensa – vos – sejais 

 

30) (FUVEST-SP) Assinale a frase gramaticalmente correta: 

a) Há menas pessoas hoje. 

b) Ele comportou-se muito mau durante a entrevista. 

c) Esperava-se menos perguntas na prova 

d) Os atletas apresentavam-se afim de iniciarem a corrida. 

e) Cristina viajou há três semanas 

 

31) Assinale a frase errada: 

a) Ela mesmo fez o discurso de posse. 

b) Seguem anexas as fotografias do acidente. 

c) O exercício encontra-se nas páginas um e dois 

d) Nós próprios assumimos a responsabilidade. 

e) Os meninos ficaram alerta. 

 

32) (FUVEST-SP) Aponte a alternativa correta: 

a) Considerou perigosos o argumento e a decisão. 

b) É um relógio que torne inesquecível todas as horas 

c) Já faziam meses que ela não a via. 

d) Os atentados que houveram deixaram perplexa a população. 

e) A quem pertence essas canetas? 
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33) A ocorrência de interferências ......... –nos a concluir que ....... uma relação profunda entre homem e sociedade 
que os ......... mutuamente dependentes. 

a) leva – existe – torna 

b) levam – existe – tornam 

c) levam – existem – tornam 

d) levam – existem – torna 

e) leva – existem - tornam  

 

34) (FUVEST-SP) Indique a alternativa correta: 

a) Filmes, novelas, boas conversas, nada o tiravam da apatia. 

b) A pátria não é ninguém: são todos. 

c) Se não vier as chuvas, como faremos? 

d) Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com a vossa imagem 

 

35) Ainda .......................... furiosa, mas com ......... violência, proferia injúrias..................... para escandalizar os mais 
arrojados. 

a) meia – menas – bastantes 

b) meia – menos – bastante 

c) meio – menos – bastante 

d) meio – menos – bastantes 

e) meio – menas – bastantes 

 

36) Elas ................ providenciaram os atestados, que enviaram ................... às procurações, como instrumentos 
............................. para os fins colimados. 

a) mesmas – anexos – bastantes 

b) mesmo – anexo – bastante 

c) mesmas – anexo – bastante 

d) mesmo – anexos – bastante 

 

37) Ela ......... não sabia se as declarações deviam ou não ......... ao processo. 

a) mesma – ir anexas 

b) mesmo – ir anexo 

c) mesma – irem anexas 

d) mesmo – ir anexos 

e) mesma – ir anexa 

 

38.) Ela estava ....... irritada e, à ........ voz, porém com ................. razões, dizia .................... desaforos.     
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a) meio – meia – bastantes – bastantes 

b) meia – meia – bastante – bastante 

c) meia – meia – bastantes – bastantes 

d) meio – meia – bastante – bastante 

e)   n.d.a 

 

Gabarito 

1. a; 2. d; 3.a; 4. e; 5.b; 6.b; 7.b; 8.c; 9.a; 10.d; 11. e; 12.d; 13.b; 14. b; 15. e;  16 d; 

17) Na letra a) a forma verbal correta é sobreviveram.  De acordo com as regras da concordância verbal, 
sobreviveram deve concordar com o numeral 30%. 

Na letra b) a forma verbal correta é “abrem”, que concorda com o sujeito paciente “empresas”. Lembre-se de que 
o “se”, partícula apassivadora junto de um VTD” significa que a frase é passiva sintética. 

18) Ambos estão flexionados corretamente. O sujeito do verbo existir  (pessoal) é “jardins e manhãs”. O verbo 
concorda com o sujeito. 

Já o verbo haver, quando empregado no sentido de “existir” é impessoal. Não tendo sujeito deve apresentar-se 
na 3ª pessoa do singular. 

19. O vocábulo “só” pode ser empregado com o valor de adjetivo – sozinha -, como pode ser empregado com o 
valor de advérbio – somente -. Compreende-se, assim que: 

1. A vendedora ficou sozinha na sala. 

A vendedora ficou somente/apenas na sala. 

20. É proibida a entrada de pessoas estranhas no recinto. O adjetivo “proibido” tem que concordar com 
“entrada”, pois esse substantivo está acompanhado de artigo. 

21.b; 22.b; 23.d; 24. d; 25. a; 26. e; 27. a; 28. c; 29. b; 30. e; 31.a; 32. a; 33.a; 34. b; 35. d; 36.a; 37. c; 38. a 

_____________________________________________________________________ 

 

CRASE 

É a fusão do a (preposição) com o a (artigo) ou do a (preposição) com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, 
aquilo. O acento grave ( ` ) é o responsável por indicar os casos em que ocorre crase. Vejamos o seu emprego: 

 

Ocorre crase 

1. nas locuções adverbiais: 

Ex.: à direita          às pressas            à vezes         à noite 

Obs.: o uso do acento indicador de crase é facultativo em locuções adverbiais de instrumento, de acordo com alguns 
poucos estudiosos. 

 Ex.: Fechei a porta à chave. 

  Fechei a porta a chave. 

 

2. nas locuções prepositivas: 

Ex.: à beira de / à custa de  

à maneira de / à semelhança de 
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3. em locuções conjuntivas: 

Ex.: à medida que 

à proporção que 

 

4. nos pronomes demonstrativos: aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, antecedidos de verbos que regem a 
preposição a: 

Ex.: Nunca fui àquele restaurante. 

Refiro-me àquilo que você disse anteriormente. 

Vamos àquelas cidades. 

 

5. diante do nome de lugares, para se certificar das ocorrências de crase, substitua o verbo ir pelo verbo voltar. Se 
aparecer a expressão voltar da, ocorre crase. Do contrário, não haverá crase. 

Ex.: Vou à Bahia  Venho da Bahia 

Vou a Campinas  Venho de Campinas 

Vou à Argentina  Venho da Argentina 

Vou a Roma  Venho de Roma 

6. nas indicações de horas: 

Ex.: A festa será às 19h. 

Cinderela deveria chegar em casa à meia-noite em ponto. 

Obs.: zero também se inclui na regra. 

Ex.: O aumento dos combustíveis entrará em vigor à zero hora. 

 

7. quando se subentender as expressões à moda de, à maneira de: 

Ex.: Adoro arroz à grega. 

Vesti-me à Luís XV. 

 

Não ocorre crase 

1. diante de palavras masculinas: 

Ex.: andar a cavalo;          caminhar a pé 

2. diante do nome de cidades que não admitam artigo: 

Ex.: Viajarei a Brasília.                  Nunca fui a Roma. 

Obs.: se o nome da cidade aparece com um termo especificador, ocorrerá crase:  

Ex.: Iremos à Roma dos Césares. 

3. diante de verbos: 

Ex.: Já comecei a fazer os exercícios de Matemática. 

Começou a garoar. 

 

4. com substantivos repetidos: 
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Ex.: cara a cara;       frente a frente;            ponta a ponta 

5. antes de numerais: 

Ex.: de 1 a 10 

de 2ª a 6ª 

Nasci a 11 de agosto. 

 

6. nas locuções adverbiais de modo, que trazem substantivos no plural: 

Ex.: A reunião se deu a portas fechadas. 

Não vou a reuniões de condôminos. 

 

Obs.: ocorrerá crase no caso de a expressão aparecer toda ela no plural: 

Ex.: às vezes, às avessas, às escondidas, etc. 

7. diante de pronomes que não aceitam artigos (pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos e relativos): 

Ex.: Não conte isso a ninguém. 

Você é a moça a quem me dirigi de manhãzinha. 

Dedico uma música a você. 

Fiz algo de errado a ela? 

Solicito a Vossa Excelência deferimento no caso. 

 

Obs.: senhora e senhorita aceitam acento indicador de crase: 

Ex.: Dedico meu amor à senhorita. 

Vou fazer companhia à senhora. 

 

 

8. palavra casa: 

a) não ocorrerá crase quando designar o lugar onde se mora: 

Ex.: Cheguei cedo a casa. 

Voltaste a casa? 

 

 b) estando determinada, ocorrerá crase: 

Ex.:  Cheguei à casa de Maria. 

Voltaste à casa de teu primo? 

9. palavra distância: 

a) não ocorre crase quando a palavra distância não aparecer determinada: 

Ex.: Vigiei a criança a distância. 

Este binóculo permite visão a longa distância. 
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 b) quando se define a distância, ocorre crase: 

Ex.: Eu estava à distância de cem metros do acidente. 

10. palavra terra: 

a) no sentido de terra firme, não ocorre crase: 

Ex.: Os marinheiros voltaram a terra. 

O navio estava chegando a terra. 

 

 b) se a palavra, no entanto, estiver determinada, ocorrerá crase: 

Ex.: Regressei à terra de meus antepassados. 

Ele voltou à terra natal. 

 

Obs.: no sentido de planeta, também ocorre crase: 

Ex.: Os astronautas chegaram à Terra antes do previsto. 

 

Casos facultativos de crase 

1. antes de pronomes possessivos: 

Ex.: Telefone a sua vizinha  Telefone à sua vizinha. 

Ofereça um doce a nossa amiga  Ofereça um doce à nossa amiga. 

 

2. antes de nomes femininos, desde que familiar: 

Ex.: Dê um presente a Maria  Dê um presente Maria. 

3. com a palavra até: 

Ex.: Vá até a porta Vá até à porta. 

Vou até a padaria Vou até à padaria. 

 

CRASE – exercícios 

 

01. Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório: 

a) Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à Machona pela Nhá Rita. (Aluísio Azevedo) 

b) José Cândido não tinha nem a cor nem o título convenientes à sua filha. (R. Braga) 

c) Mas o peru se adiantava até à beira da mata. (G. Rosa) 

d) Todos, às vezes, precisam ficar bêbados, e por isso bebem. (R. Braga) 

e) (…) evitei acompanhar Dr. Siqueira em suas visitas vespertinas à nossa bem amada. (J. Amado) 

 

02. Qual das alternativas completa corretamente os espaços vazios? 

I. E entre o sono e o medo, ouviu como se fosse de verdade o apito de um trem igual ____ que ouvira em Limoeiro. 
(J. Lins do Rego) 

II. Habituara-se ______ boa vida, tendo de um tudo, regalada. (J. Amado) 
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III. Depois do meu telegrama (lembram: o telegrama em que recusei duzentos mil-réis ___ (pirata), a “Gazeta” 
entrou a difamar-me. (G. Ramos) 

IV. Os adultos são gente crescida que vive sempre dizendo pra gente fazer isso e não fazer _____. 

(Millôr Fernandes) 

a) àquele, aquela, aquele, aquilo 

b) àquele, àquela, aquele, aquilo 

c) àquele, àquela, aquele, àquilo 

d) àquele, àquela, àquele, aquilo 

e) aquele, àquela, aquele, aquilo 

03. (CESCEM) Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 

a) a / a / à     b) a / à / à     c) à / a / a      d) à / à / à    e) à / à / a 

 

04. (FASP) Assinale a alternativa com erro de crase: 

a) Você já esteve em Roma? Eu irei à Roma logo. 

b) Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. 

c) Fui à Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. 

d) Já não agrada ir a Brasília. A gasolina… 

e) nenhuma das alternativas está errada. 

 

05. (ESAN) Das frases abaixo, apenas uma está correta, quanto à crase. Assinale-a: 

a) Devemos aliar a teoria à prática. 

b) Daqui à duas semanas ele estará de volta. 

c) Puseram-se à discutir em voz alta. 

d) Dia à dia, a empresa foi crescendo. 

e) Ele parecia entregue à tristes cogitações. 

 

06. (ABC – MED.) Nas alternativas que seguem, há três frases, que podem estar corretas ou não. Leia-as 
atentamente e marque a resposta certa: 

 

I. O seu egoísmo só era comparável à sua feiura. 

II. Não pôde entregar-se às suas ilusões. 

III. Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça. 

 

a) Apenas a frase I está correta.         b) Apenas a frase II está correta. 

c) Apenas as frases I e II estão corretas.     d) Apenas as frases II e III estão corretas. 

e) As três frases estão corretas. 
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07. (FUND. LUSÍADA) Assinale a alternativa que completa corretamente o período: ____ noite estava clara e os 

namorados foram _____ praia ver a chegada dos pescadores que voltavam ____ terra. 

a) Á / à / à       b) A / à / à      c) A / a / à      d) À / a / à      e) A / à / a 

 

08. (ITA) Analisando as sentenças: 

I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

II. Não fale tal coisa a outras. 

III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 

IV. Não ligo aquilo que me disse. 

 

Podemos deduzir que: 

a) Apenas a sentença III não tem crase. 

b) As sentenças III e IV não têm crase. 

c) Todas as sentenças têm crase. 

d) Nenhuma sentença tem crase. 

e) Apenas a sentença IV não tem crase. 

 

09. (ABC – MED.) A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é: 

a) Tais informações são iguais às que recebi ontem. 

b) Perdi uma caneta semelhante à sua. 

c) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura. 

d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez. 

e) Não assistiu a essa operação, mas à de seu irmão. 

10. (FUVEST) Indique a forma que não será utilizada para completar a frase seguinte: 

“Maria pediu ____ psicóloga que ____ ajudasse ____ resolver o problema que ___ muito ____ afligia.” 

 

a) preposição (a) 

b) pronome pessoal feminino (a) 

c) contração da preposição a e do artigo feminino a (à) 

d) verbo haver indicando tempo (há) 

e) artigo feminino (a) 

 

11. (ITA – SP) 
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Dadas as afirmações: 

1- Tudo correu as mil maravilhas. 

2 – Caminhamos rente a parede. 

3 – Ele jamais foi a festas. 

 

Verificamos que o uso do acento indicador da crase no “a” é obrigatório: 

a) apenas na sentença nº 1      b) apenas na sentença nº 2     c) apenas nas sentenças nºs 1 e 2 

d) em todas as sentenças    

 

12. (VUNESP – 2011 – TJ-SP – Escrevente Técnico Judiciário) Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas das frases. 

 

_______ situações insustentáveis do lixo na capital. Esse problema chega ____ autoridades que deverão tomar 
_____ providências cabíveis. 

a) As . as . as              b) Há . às . as      c) Há . as . às      d) Às . as . às    e) As . hás . as 

 

13. Refiro-me ...... atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças ...... rebeldia insensata e ...... uma fuga 
insensata. 

 

a) às, à, a       b) as, à, à     c) às, à, à     d) as, à, a     e) às, a, à 

 

14. Na frase: “Tende a satisfazer as exigências do mercado”, substituindo-se “satisfazer” por “satisfação”, tem-se a 

forma correta: 

a) tende à satisfação as exigências do mercado; 

b) tende a satisfação as exigências do mercado; 

c) tende a satisfação das exigências do mercado; 

d) tende a satisfação às exigências do mercado; 

e) tende à satisfação das exigências do mercado. 

 

15. (TJ/RO – 2010) Indique a opção em que o sinal indicativo de crase está corretamente usado. 

a) Essa proposta convém à todos. 

b) O governo aumentou à quantidade de subsídios. 

c) A empresa considerou a oferta inferior à outra. 

d) Ele está propenso à deixar o cargo. 

e) Não vou aderir à modismos passageiros. 

 

16. (DETRAN/RN 2010)  Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase: 
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a) O autor se comparou à alguém que tem boa memória. 

b) Ele se referiu às pessoas de boa memória. 

c) As pessoas aludem à uma causa específica. 

d) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões sobre a memória. 

e) Os livros foram entregues à ele. 

 

17. (POLÍCIA CIVIL/SC - Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas da frase a seguir. 

 

“O vereador que reside ______ Rua Miguel Deodoro corre o risco de ter seu _________ _______ assim que o 
processo chegar _______ mãos do Presidente. 

 

a) à - mandado caçado - as 

b) à - mandato caçado - às 

c) na - mandado cassado - as 

d) na - mandato cassado – às 

 

18. (PUC) “sensível a criatura à impressão”. Assinale a opção em que há ERRO no emprego do acento grave, 
indicativo da crase: 

a) Quando iremos à Portugal? 

b) Terminei o trabalho às 11 horas da noite. 

c) Hoje distribuíram balas às crianças do bairro. 

d) Emprestei vários livros à secretaria. 

e) Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. 

 

19. (UNIRIO) Assinale o item em que há ERRO por ausência ou presença do acento indicativo de crase. 

a) À cada gol, Pelé exultava. 

b) Assisti a uma partida sem gols. 

c) O juiz terminou a partida às pressas. 

d) À uma hora se iniciaria o último jogo do torneio. 

e) Fui à praia e não vi futebol na areia. 

 

20. (ABC - MED.) A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é: 

a) Tais informações são iguais às que recebi ontem. 

b) Perdi uma caneta semelhante à sua. 

c) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura. 

d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez. 
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e) Não assistiu a essa operação, mas à de seu irmão. 

 

21. (FUND. LUSÍADA) Assinale a alternativa que completa corretamente o período: ____ noite estava clara e os 

namorados foram _____ praia ver a chegada dos pescadores que voltavam ____ terra. 

a) A / à / à    b) A / a / à     c) A / à / a     d) Á / à / à    e) À / a / à 

 

22. (FUVEST) Indique a forma que não será utilizada para completar a frase seguinte: 

“Maria pediu ......psicóloga que .....ajudasse.....resolver o problema que.....muito.....afligia.” 

a) pronome pessoal feminino (a) 

b) contração da preposição a e do artigo feminino a (à) 

c) artigo feminino (a) 

d) preposição (a) 

e) verbo haver indicando tempo (há) 

 

23. (ESAN) Das frases abaixo, apenas uma está correta, quanto à crase. Assinale-a: 

a) Devemos aliar a teoria à prática 

b) Ele parecia entregue à tristes cogitações 

c) Daqui à duas semanas ele estará de volta 

d) Puseram-se à discutir em voz alta 

e) Dia à dia, a empresa foi crescendo 

 

26. (ABC - MED.) A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é: 

a) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura 

b) Tais informações são iguais às que recebi ontem 

c) Não assistiu a essa operação, mas à de seu irmão 

d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez 

e) Perdi uma caneta semelhante à sua 

 

27. (CESCEM) Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 

a) à / à / à    b) à / a / a        c) a / à / à        d) à / à / a 

 

28. (ABC - MED.) Nas alternativas que seguem, há três frases, que podem estar corretas ou não. Leia-as atentamente 
e marque a resposta certa: 
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I. O seu egoísmo só era comparável à sua feiura. 

II. Não pôde entregar-se às suas ilusões. 

II. Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça. 

a) Apenas as frases II e III estão corretas 

b) Apenas as frases I e II estão corretas 

c) Apenas a frase I está correta 

d) Apenas a frase II está correta 

e) As três frases estão corretas 

 

29. (FASP) Assinale a alternativa com erro de crase: 

a) Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César 

b) Já não agrada ir à Brasília. A gasolina... 

c) Você já esteve em Roma? Eu irei à Roma logo 

d) nenhuma das alternativas está errada 

e) Fui à Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós 

 

30. (CESGRANRIO) O acento grave está empregado de acordo com a norma- padrão em: 

a) Ensinar implica à necessidade de também aprender. 

b) Os professores sempre visam à evolução dos alunos. 

c) A educação se constrói à duras penas. 

d) Recorrer à métodos pedagógicos alternativos é fundamental. 

e) É importante criar discussões àcerca do ensino. 

 

GABARITO –  

01-D/2-D/3-C/4-A/5-A/6-E/7-E/8-A/9-D/10-E/11-C/12-B/13-A/ 14- E/15 – C/ 16- B/17- D/18- A/19- A/20 -D/ 

21- C/22 – C/23 – A/24 - D/25 – B/26 – E/27 – E/ 28 - B 

 

 COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem aparecer em três posições diferentes em relação ao verbo, sendo 
definidos os casos de próclise, mesóclise e ênclise: 

 

1. Próclise: quando o pronome se posiciona antes do verbo. Ocorre próclise sempre que há palavras que atraiam 
o pronome para antes do verbo, como: 

a) palavras de valor negativo: 

Ex.: Nunca te vi mais gordo. 
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b) advérbios: 

Ex.: Ele sempre nos repete os mesmos conselhos. 

  Aqui se fala muito. 

 

Obs.: se houver vírgula depois do advérbio, ocorrerá ênclise: 

  Ex.: Aqui, fala-se muito. 

  

c) pronomes indefinidos: 

Ex.: Tudo me parecia triste. 

 

d) pronomes relativos: 

Ex.: Este é o lugar onde me sinto bem. 

 

e) pronomes interrogativos: 

Ex.: Quem me viu chegar? 

 

f) pronomes demonstrativos: 

Ex.: Isto me faz bem! 

 

g) conjunções subordinativas: 

Ex.: Espero que nos vejamos breve. 

 

h) palavras de valor exclamativo: 

Ex.: Como te iludes! 

 

i) nas construções em + gerúndio: 

Ex.: Em se tratando de dinheiro, faça um empréstimo. 

 

j) nas frases optativas: 

Ex.: Que Deus te abençoe! 

 

l)  nas construções preposição + infinitivo pessoal: 

Ex.: Por se acharem infalíveis, foram ridicularizados. 

 

2. Mesóclise: quando o pronome se posiciona no meio do verbo. Ocorre mesóclise: 

a) com verbos no futuro do presente: 

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 96 

Ex.: Far-lhe-ei uma sugestão 

 

b) com verbos no futuro do pretérito: 

Ex.: Dar-te-ia um beijo se me recitasse um poema. 

 

3. Ênclise: quando o pronome se posiciona depois do verbo. Ocorre ênclise: 

a) quando um verbo iniciar o período: 

Ex.: Cansei-me de esperar. 

b) nas orações reduzidas de infinitivo: 

Ex.: Convém contar-lhe tudo o que vi. 

 

c) nas orações reduzidas de gerúndio: 

Ex.: O guarda apitou, alertando-me que a porta do carro estava aberta. 

 

d) nas orações imperativas afirmativas: 

Ex.: Às nove, recolham-se! 

 

Colocação dos pronomes átonos nas locuções verbais 

1. no uso da construção verbo auxiliar + infinitivo: 

 

a) sem atrativo: 

Ex.: Devo dizer-lhe toda a verdade ou 

Devo-lhe dizer toda a verdade 

 

b) com atrativo: 

Ex.: Nada lhe devo contar 

Nada devo contar-lhe 

 

2. na construção verbo auxiliar + preposição + infinitivo: 

 Ex.: Deixou de chamá-la para sair. 

Deixou de a chamar para sair. 

 

Obs.: junto a infinitivo não flexionado precedido de preposição a, haverá ênclise: 

Ex.: Passei a vê-los depois que se mudaram. 

 

3. nas construções verbo auxiliar + gerúndio, há as possibilidades: 

Ex.: Vou-me arrastando. 
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Vou arrastando-me. 

 

Exercícios 

1) Assinale a alternativa correta: 

a) Não lhe quero mostrar o livro. 

b) Quero-lhe mostrar o livro. 

c) Não quero mostrar-lhe o livro. 

d) Quero mostrar-lhe o livro. 

e) todas estão corretas 

 

2) Assinale a correta: 

a) Me dando bons jogadores, até eu sou bom técnico. 

b) Pernilongos te perturbem, pesadelos te persigam. 

c) Em tratando-se de futebol, todos são bons técnicos. 

d) Me contaram toda a verdade. 

 

3) Assinale a incorreta: 

a) Aqui se trabalha muito. 

b) Aqui, trabalha-se muito. 

c) Amanhã, lhe contarei a verdade. 

d) Amanhã, contar-lhe-ei a verdade. 

e) Me emprestaram o dinheiro. 

 

4) Assinale a incorreta: 

a) Macacos me mordam. 

b) Os céus te protejam. 

c) Protejam-te os céus. 

d) Quem disse-me aquelas asneiras? 

e) Quanto me alegraria se ela voltasse! 

 

5) (F.C. Chagas-PR) Se ninguém .......................... a verdade, e se precisei lutar para ...................... nada 
........................ a respeito. 

a) disse-me - a encontrar - se falou 

b) disse-me - encontrá-la - se falou 

c) me disse - a encontrar - falou-se 

d) disse-me - encontrá-la - falou-se 

e) me disse - encontrá-la - se falou 
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6) Nem sequer  ..................... das coisas que ..................... quando .............................. . 

a) se lembra - disse-me - procurei-o 

b) se lembra - me disse - procurei-o 

c) lembra-se - disse-me - o procurei 

d) se lembra - me disse - o procurei 

 

7) (Unirio-RJ) Assinale o item em que está mal empregado o verbo acompanhado de pronome oblíquo: 

a) retém-no 

b) mandamo-lhe 

c) fi-lo 

d) disseram-no 

e) desejamo-lo 

 

8) (Mack-SP) Assinale a alternativa que apresente a incorreta substituição dos termos destacados pelo pronome 
átono associado à forma verbal: 

a) A criança ofertou o carinhoso presente à mãe. (ofertou-lho). 

b) Repõe, por favor, os livros na biblioteca. (repõe-los) 

c) Esse ato negligente provavelmente irá retirar você do quadro de funcionários. (irá retirá-lo) 

d) Tu superaste os obstáculos da vida com relativa facilidade. (superaste-os) 

e) Os empregados consideraram o chefe como autoridade injusta. (consideraram-no) 

 

9) (Univ. Fed. Juiz de Fora – MG) Assinale a opção em que a colocação do pronome pessoal átono está incorreta: 

a) O resultado da prova agradou-lhe. 

b) Darei-te uma nova oportunidade. 

c) Não lhe quero mostrar o livro. 

d) Nunca lhe podemos contar a verdade. 

e) Ninguém deve aborrecer-nos durante a prova. 

 

10) (EFO – Alfenas-MG) “..... nossos escritores filiaram-se ao naturalismo.” 

 

A colocação do pronome átono empregada com a forma verbal destacada acima tornou-se incorreta em: 

a) Nossos escritores filiar-se-ão ao naturalismo. 

b) Nossos escritores jamais se filiarão ao naturalismo. 

c) Oxalá nossos escritores se filiem ao naturalismo. 

d) Nossos escritores talvez filiem-se ao naturalismo. 

e) Nossos escritores filiavam-se ao naturalismo. 

 

11) (Univ. Fed. Pará) Assinale a alternativa correta quanto à colocação do pronome átono: 
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a) Quando se estuda, não se acha difícil a prova. 

b) O candidato que prepara-se dificilmente fica reprovado. 

c) A matéria, eles tinham revisado-a toda. 

d) Que aprovem-no é o meu desejo! 

e) O assunto, passei a o entender depois de muitas leituras. 

 

12. (EFO – Alfenas-MG) “Não me deixo tapear.” Empregou-se a colocação proclítica do pronome átono, pelo 
mesmo motivo por que ela foi empregada na citação acima, em: 

a) Cada qual se ajeite como puder. 

b) De modo algum me afastarei da cidade 

c) Logo que o vi, chamei a polícia. 

d) Alguém lhe disse que havia perigo. 

e) Oxalá a morte vos encontre preparado. 

 

 

Gabarito - Colocação pronominal     

1. e 

2. b 

3. e 

4. d 

5. e 

6. d 

7. b 

8. b 

9. b 

10. d 

11. a 

12. b 

 

 

Análise de textos 

Leia o texto I a seguir  para responder às questões de números de 1 a 4. 

Um dos fatos novos da paisagem social brasileira é a mudança da mulher. Ela superou a escolaridade dos 
homens, não para de crescer sua posição no mercado de trabalho e consegue planejar melhor o número de 
filhos. O que, em síntese, significa dizer que as crianças estão menos desprotegidas. 

A situação geral é ruim, como mostraram as estatísticas. De acordo com o IBGE, cerca da metade dos 
brasileiros até 17 anos viviam, no ano passado, em famílais pobres – menos de um salário mínimo, per capita. 
No Nordeste, sobe para 67%. Acresce-se, a esse quadro, o baixo número de creches em todo o Brasil. 
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Mais expressivo são os avanços da mulher, o que sugere, para o futuro, uma infância menos vulnerável. 

As mulheres têm menos filhos, segundo os dados do IBGE, reafirmando uma tendência de muitos anos. A 
estatística impressiona: até 1998, foram cerca de 700 mil partos em adolescentes entre 10 e 19 anos, e agora, 
são 485 mil. Essa redução se deve a uma série de programas como a distribuição de anticoncepcionais e há a 
expectativa de que o processo se acelere. 

O melhor preservativo, porém, está mesmo na cabeça. As mulheres, em 2008, já tinham mais de um ano 
de estudo em comparação com os homens: 9,2 anos. Em cada 100 pessoas com ensino superior, 57 são 
mulheres. E em 2008, 47% das mulheres estavam empregadas contra 42%, em 1998. 

Efetivamente, as consequências sociais para o fato de a mulher ter mais emprego e escolaridade são 
previsíveis e benéficas para o país. 

(Gilberto Dimenstein. Folha de S. Paulo, 11.10.2009) 

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor 

(A) denuncia o retrocesso vivido pela mulher brasileira, utilizando as estatísticas. 
(B) analisa a situação da mulher brasileira atual e seus efeitos para a sociedade. 
(C) demonstra que a brasileira não pôde beneficiar-se das conquistas sociais. 
(D) discute o passivo papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa. 
(E) expõe os riscos de uma vida sexualmente ativa, sem o uso do preservativo. 

 

2. .Neste artigo, o autor busca tratar o tema de forma 

(A) subjetiva, estruturando o texto com uma linguagem emocional, próximo do relato. 
(B) imparcial, porém faltam dados objetivos para dar suporte a sua argumentação. 
(C) parcial, como deve ser um texto jornalístico que pretende discutir um tema social. 
(D) imprecisa, porque seu texto não faz uma análise do tema proposto. 
(E) opinativa, já que fica explicitada a defesa de um ponto de vista. 

 

A frase – O melhor preservativo, porém, está mesmo na cabeça. – serve de base para as questões de números 3 e 
4.  

3. A palavra preservativo, nesta frase, está empregada em seu sentido 

 

a) literal, porque se refere a um dos métodos contraceptivos distribuídos pelos postos de saúde à população. 

B) literal, já que há suficiente divulgação de que o preservativo não deve ser usado na cabeça. 

C) figurado, uma vez que o texto o compara a um ornamento para a cabeça feminina. 

D) figurado, pois refere-se à consciência da mulher no planejamento familiar e na condução de sua vida. 

E) literal, porque o texto tem a intenção de instruir a mulher a respeito da importância do preservativo. 

 

4. Reescrevendo-se a frase, sem alterar o sentido de oposição expresso por porém, tem-se: 

 

(A) O melhor preservativo, então, está mesmo na cabeça. 
(B) O melhor preservativo, por isso, está mesmo na cabeça. 
(C) No entanto, o melhor preservativo está mesmo na cabeça. 
(D) Por conseguinte, o melhor preservativo está mesmo na cabeça. 
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(E) Porque o melhor preservativo está mesmo na cabeça. 

 

Leia o texto II (charge ) que segue: 

 

Na charge, ocorre uma correspondência entre duas linguagens: A linguagem do mundo virtual e a do mundo 
humano. 

 

Assinale a alternativa em que a correspondência não está bem estabelecida. 

(A) deletar = destruir. 

(B) fazer um backup = proteger-se. 

(C) enviar um e-mail =comunicar-se. 

(D) criar um blog = expor-se. 

(E) salvar um documento = retificar. 

 

Questão III. Na frase – ... será que o senhor poderia dar uma olhadinha pela janela... – o diminutivo olhadinha 
expressa a ideia de 

(A) tamanho.  B) familiaridade.    C) espaço.   D) intensidade.     E) deformidade. 
 

Questão IV - Altere, no período a seguir, a forma verbal da oração condicional para o futuro do subjuntivo, 
segundo a norma culta: 

 

Eu, se visse o time antes, desistiria da aposta, por mais que me doesse. 

 (A) ver– desistiria–doesse. 

(B) vir– desistirei–doa. 

(C) ver– vou desistir–doesse. 

(D) ver– desistirei–doa. 

(E) vir– desisto– doa. 

(concurso público para PEB – EST. S. Paulo, 2013) 
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I. Leia o texto para responder às questões de números 01 a 12. 

Ódio revisitado 

  Há cinquenta e tantos anos, um jovem fotógrafo de um jornal de Arkansas, EUA, cobriu o primeiro dia de 
aula de um grupo de estudantes negros na maior e melhor escola média de Little Rock e seu click tornou-se um 
registro oficial do racismo da época. 

Eram apenas nove os jovens negros selecionados pela direção desse colégio para cumprir a ordem judicial 
de integração racial no país. A peneira tinha sido cautelosa: concentrara-se em colegiais que moravam perto da 
escola, tinham ótimo rendimento acadêmico e mostravam-se tranquilos o suficiente para não revidar a agressões. 
Eram somente nove para minimizar a objeção de 2 mil estudantes brancos que os afrontariam. 

Assim nasceu um dos grupos que entraria para a história dos direitos civis americanos. Eram adolescentes 
bem-comportados, de famílias sólidas, filhos de funcionários públicos e integrantes de uma incipiente classe média 
negra sulista. Entre eles, Elizabeth Eckford, de 15 anos. 

Naquele início de ano letivo, 4 de setembro de 1957, as autoridades temiam que os ânimos se inflamassem, 
por isso, as famílias negras tinham sido instruídas a se agruparem para que os estudantes negros chegassem à 
escola sob a tutela de um líder civil. Menos Elizabeth, que não fora avisada e chegou à escola sozinha. Foi barrada 
por um cordão de policiais, por três vezes. Acuada, resolveu voltar para casa. Uma pequena multidão começou a 
se formar às suas costas e ela conseguia ouvir investidas como “Vamos linchá-la!”, “Dá o fora, macaca”. Uma 
senhorinha lhe cuspiu no rosto. 

Entre os que a seguiam, havia adolescentes brancas, alunas do colégio. Uma era Hazel Bryan. “Vá pra casa, 
negona! Volta para a África!”. Nesse momento, o fotógrafo flagrou-a e essa imagem se tornou histórica. 

Hazel, também com 15 anos, tinha ido, como de costume, à escola e só se arvorou em audácia, quando viu a guarda 
nacional. O resto pode ser debitado à formação que recebera em casa – família de origem rural, ideário 
fundamentalista cristão, racismo aprendido com o pai. 

A foto percorreu o mundo, principalmente porque não é estática – tem vida. Mostra Elizabeth, perseguida 
por muitas pessoas brancas, com um fichário contra o peito, numa clara indicação do medo que sentia, e Hazel, 
expressão contorcida pelo ódio e pela raiva. 

Foi assim que as duas se “encontraram” sem se conhecerem. Aliás, nem se viram na escola, pois os pais de 
Hazel, preocupados com a repercussão, transferiram-na de colégio. Mas é o que as manteve ligadas por mais de 50 
anos, embora com trajetórias pessoais bastante diferentes. Hazel se converteu na imagem oficial da intolerância e 
a caminhada solitária de Elizabeth virou bandeira para uma geração de atletas, advogados, professores negros, 
decididos a não recuar, a despeito dos relatos do que sofreram os nove adolescentes negros, durante anos, com 
cusparadas, caco de vidro no chão do chuveiro, empurrões escada abaixo. 

Nessas décadas todas, houve momentos de proximidade entre elas, com busca pessoal e pedido particular 
de desculpas de Hazel para Elizabeth, e houve muita exposição midiática, em programas de entrevista, na TV. 
Depois desse tempo, as duas, já na terceira idade, não se propõem mais a tentar uma aproximação, até porque as 
mesmas fissuras e incompreensões continuam a permear as relações raciais nos Estados Unidos. Porém a vida 
entrelaçada das duas personagens serve de metáfora para o país, sem soluções fáceis para um impasse moral dessa 
grandeza. 

Elizabeth entrou naquela escola em 1957 para quebrar barreiras legais e institucionais que negavam aos 
negros norte-americanos oportunidades iguais. Hoje, as barreiras legais não existem. Mas a cor da pele ainda marca 
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bairros, igrejas, prisões e escolas nos EUA. Em 2007, 50 anos depois do “momento decisivo”, 40% das crianças 
negras americanas que frequentavam escolas continuavam segregadas. 

                                                      (Piauí, novembro de 2011. Adaptado) 

01. A leitura autoriza afirmar que o texto trata de um (a) 

(A) encontro casual entre duas jovens cujas vidas se transformaram para melhor a partir desse fato. 

(B) episódio racista, ocorrido nos Estados Unidos, na década de 1950, marcante para as jovens que o 
vivenciaram e para todo o país. 

(C) caso de racismo, ocorrido há mais de 50 anos, nos Estados Unidos, de tal forma decisivo que eliminou a 
segregação dos negros norte-americanos. 

(D) episódio racista isolado, com pouca repercussão na vida das jovens que o protagonizaram. 

(E) crítica ao comportamento dos pais que orientam seus filhos quanto à discriminação racial. 

 

02. Segundo o texto, 

(A) Elizabeth e Hazel foram clicadas por um fotógrafo que as tornou famosas, por elas representarem o 
comportamento da estudante adolescente média norte-americana. 

(B) Hazel tentou, em vão, desculpar-se por sua ação na adolescência, mas Elizabeth nunca aceitou o desagravo. 

(C) apesar de Elizabeth e Hazel terem sido unidas, na adolescência, por conta de uma foto, os caminhos 
trilhados por elas, nas décadas que se sucederam, foram muito diferentes. 

(D) Hazel não estava sozinha quando perseguia Elizabeth: ela estava acompanhada de seu pai, responsável pelo 
sentimento racista enraizado na jovem. 

(E) o episódio que envolveu Hazel e Elizabeth tornou-se uma bandeira contra a segregação racial com tal força 
que os dados atuais revelam o tratamento igualitário entre escolares brancos e negros. 

 

03. Analise as afirmações. 

I. A foto da perseguição a Elizabeth percorreu todo o território americano, mas não teve repercussão mundial. 

II. Hazel e Elizabeth, depois desse 1º encontro, tornaram-se amigas na escola que frequentavam. 

III. Passados 50 anos, as jovens protagonistas do episódio, hoje, idosas, preferem não mais se exporem na mídia. 

Está correto o que se afirma, apenas, em 

(A) I.      B) II.       C) III.     D) I e II.     E) II e III. 

 

04. Assinale a frase em que há sentido figurado. 

(A) Eram apenas nove os jovens negros selecionados pela direção desse colégio... (2.º parágrafo) 

(B) A peneira tinha sido cautelosa: concentrara-se em colegiais que moravam perto da escola....(2.º parágrafo) 

(C) Eram adolescentes bem-comportados,...(3.º parágrafo) 

(D) [a foto] Mostra Elizabeth, perseguida por muitas pessoas brancas, com um fichário contra o peito,...(7.º 
prágrafo) 

(E) ... houve momentos de proximidade entre elas, com busca pessoal e pedido particular de desculpa de Hazel a 
Elizabeth,...(9.º parágrafo) 
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05. Na frase do 9.º parágrafo – Porém a vida entrelaçada das duas personagens serve de metáfora para o país... –, 
o sentido contrário de entrelaçada é 

(A) fundida.     (B) embaralhada.    (C) misturada.     (D) individualizada.     (E) emaranhada. 

 

06. É possível atribuir-se ao título – Ódio revisitado – o seguinte significado: 

(A) trata-se de um episódio que constantemente é revisto, porque permanece atual, não se restringindo à década 
em que ocorreu. 

(B) demonstra como a segregação racial, nos Estados Unidos, é um fato do passado. 

(C) evidencia a amizade construída, durante essas décadas, pelas protagonistas dessa história. 

(D) revela o ódio demonstrado por Hazel a Elizabeth e alimentado por ela até hoje. 

(E) anuncia a conquista dos norte-americanos que não vivem mais a questão da segregação racial.  

 

07. Leia as afirmações. 

I. Na frase – Mas a cor da pele ainda marca bairros... – a palavra ainda expressa a ideia de tempo. 

II. Em – Foi assim que as duas se “encontraram” sem se conhecerem. – a oração sem se conhecerem pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: embora não se conhecessem. 

III. Na frase do 4º parágrafo – Uma pequena multidão começou a se formar às suas costas e ela conseguiu ouvir 
investidas... – a palavra investidas pode ser substituída, sem alteração e sentido, por agressões. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas.   II, apenas.     III, apenas.     I e II, apenas.      I, II e III. 

 

08. Em – Elizabeth entrou naquela escola em 1957 para quebrar barreiras legais...  – a palavra para expressa a ideia 
de 

(A) causa.     (B) consequência.     (C) oposição.    (D) finalidade.      (E) adição. 

 

09. Assinale a alternativa em que o uso das aspas se deve à mesma razão, do que na frase: “vamos linchá-la!”. 

(A) Foi assim que as duas se “encontraram”. 

(B) Em 2007, 50 anos depois do “momento decisivo”,.... 

(C) O seu “click” [do fotógrafo] tornou-se um registro oficial... 

(D) “Volta para África!”. 

(E) Hazel se tornou a “algoz” e Elizabeth, a “vítima”. 

 

10. Assinale a alternativa em que a frase – [Elizabeth] Foi barrada por um cordão de policiais... – está na voz ativa, 
sem alteração de sentido. 

(A) Um cordão de policiais barrou Elizabeth... 

(B) Barraram Elizabeth por um cordão de policiais... 

(C) Policiais barraram Elizabeth por um cordão... 
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(D) A barragem de Elizabeth foi um cordão de policiais. 

(E) Elizabeth barrou o cordão de policiais. 

 

 11. Reescrevendo-se – ... as duas, já na terceira idade, não se propõem mais a tentar uma aproximação, até porque 
as mesmas fissuras e incompreensões continuam a permear as relações raciais, nos Estados Unidos. – o sentido 
que a expressão até porque introduz na frase está mantido na alternativa: 

(A) ... quanto mais as duas, já na terceira idade,  não se propõem a tentar uma aproximação, mais as 
mesmas fissuras e incompreensões permeiam as relações raciais, nos Estados Unidos.. 

(B) ... as duas, já na terceira idade, não se propõem a tentar uma aproximação, de forma que as 
mesmas fissuras e incompreensões permeiam as relações raciais, nos Estados Unidos. 

(C) ... as duas, já na terceira idade, não se propõem mais a tentar uma aproximação, enquanto as 
mesmas fissuras e incompreensões permeiam as relações raciais, nos Estados Unidos. 

(D) ... as duas, já na terceira idade, não se propõem a tentar uma aproximação, visto que as mesmas 
fissuras e incompreensões permeiam as relações raciais, nos estados Unidos. 

(E) ... as duas, já na terceira idade,  não se propõem a tentar uma aproximação, para que as mesmas 
fissuras e incompreensões permeiem as relações raciais, nos estados Unidos. 

 

12. Na frase – Pena que os programas de televisão sejam melhores que os do país! – o pronome os, em destaque, 
pode ser substituído, mantendo-se a significação, por 

(A) quaisquer.     (B) alguns.      (C) aqueles.    (D) outros.      (E) cada um. 

 

Questão VI. Complete o espaço da frase com o verbo no tempo presente. 

Os programas de TV________melhores que os do país. 

(A) haviam sido.    (B) foram.     (C) eram.     (D) seriam.     (E) são. 

 

Questão VII. Assinale a frase correta. 

(A) Haviam muitas nuvens escuras no caminho dos turistas. 

(B) Viveram, a jovem e seu amigo, uma experiência marcante e enriquecedora. 

(C) A vida dos homens eram de muito trabalhos. 

(D) Para resolver este problema, existe duas hipóteses: a lógica matemática ou a intuição. 

(E) Falta dois meses para mim entrar em férias. 

 

Questão VIII - Um exemplo de que pontuação determina a significação:  

Penny teve 5 crianças. 

A 1ª se chama Janeiro. 

A 2ª se chama Fevereiro 

A 3ª, Março. 

A 4ª é Abril. 

Qual é o nome da 5ª. 
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A partir da leitura do texto sabe-se que o nome da 5ª é............. 

 

Questão IX - Nas frases: 

• Antigamente as crianças eram mais obedientes,... 
• Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos... 

  

As expressões destacadas expressam, correta e respectivamente, a ideia de 

(A) soma – explicação. 
(B) alternância – oposição. 
(C) explicação – intensidade. 
(D) oposição – alternância. 
(E) intensidade – soma. 

 

Questão X - A alternativa correta quanto à regência verbal ou nominal é: 

(A) Atualmente, contrapor-se a autoridade é um comportamento comum nas crianças. 
(B) A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. 
(C) Os adultos não se submetiam de agir com brandura. 
(D) Assistir os programas eróticos na TV não contribui para a formação das crianças. 
(E) A preocupação para a linguagem infantil é recente entre os pedagogos 

 

Questão XI -  No trecho – Milton ainda não disse uma palavra, o concorrente já falou com clientes, com figurões da 
política, com o fiscal amigo, com os fornecedores. – serve de base para as afirmações que seguem. 

 

I. Na frase – Milton ainda não disse uma palavra... – o advérbio ainda expressa a ideia de tempo. 

II. Em – ...com figurões da política... – o significado da palavra figurões é o de pessoas influentes, que demonstram 
poder. 

    III.  Na frase – o concorrente já falou [...] com o fiscal amigo – a expressão “o fiscal amigo” tem o mesmo sentido 
de “o amigo fiscal”. 

 

Está correto, apenas, o contido em 

(A) I.      B) I e II.      C) II.     D) II e III.     E) III. 

 

Questão XII - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto: 

------ despeito de possíveis incrédulos, o enunciado bíblico: --- mais mistérios entre o céu e ---- terra do que sonha 
----- vã filosofia, é aplicado --- séculos --- diferentes civilizações. 

(A) A – há – a – a – há – às. 

(B) Há – a – a – há – a – às. 

(C) À – à – a – a – há – as. 

(D) A – há – à – a – às – há. 

(E) Há – há – a – a – a – às. 
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Gabarito: 

Texto I:   1.b; 2.e;3.d;4.c 

Texto II (charge): e 

Texto III:b 

Texto IV:b 

Texto V (de 01 a 12): 01.b; 02.b; 03.c; 04.b; 05.d; 06.a; 07.e; 08.d; 09.d; 10.a; 11.d; 12.c 

questão VI: e; questão VII: b 

Texto VIII: qual 

Questão IX: e; questão X: b 

Texto XI: b 

Questão XII: a 

 

(Vunesp) PREFEITURA LOUVEIRA - Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04. 

Quem está preparado para amar? 

Éramos obrigados a estar dentro de um relacionamento, engolíamos muitos sapos, aceitávamos o destino 
de viver para sempre com uma pessoa, mesmo que a convivência fosse infernal. Mas agora tudo mudou, pois 
ficamos mais conscientes de nós mesmos, queremos mais. Se antes o importante era o fato de estarmos 
comprometidos com alguém ou o tempo que durava o relacionamento, agora vale a qualidade do encontro. 
Questionamos as regras, a falta de liberdade, o jeito mecânico dos relacionamentos. Não queremos mais nos sentir 
prisioneiros de relacionamentos complicados. Descobrimos que o “felizes para sempre” era uma fraude. 

No passado havia muita angústia, repressão e frustração. Os homens levavam e as mulheres eram levadas 
numa dança que está ficando para trás. Hoje é mais fácil ver mulheres bem mais determinadas que os homens. Elas 
se cuidam bem, ganham o seu dinheiro, sabem o que querem; eles estão começando agora a sua revolução de 
comportamento, e, em decorrência, ocorrem desencontros, até que os dois lados acertem o passo novamente. A 
sensualidade e a aparência se tornaram referências de vida para muita gente. E os que buscam o amor, aqueles 
que ainda querem um relacionamento com profundidade, não encontram condições para isto. Parece que virou 
loteria achar alguém que queira se envolver de verdade. O amor está mais livre do que nunca e, para sobreviver, 
ele exige coragem, autenticidade e criatividade. Além disso, é preciso que ele seja cuidado, com extrema 
sensibilidade, pelos amantes. Mas quem está preparado para tanto? As pessoas tentam se encontrar, tentam se 
relacionar, mas estão bem desajeitadas. O seu repertório de comunicação e o jeito de proceder ainda estão 
bastante impregnados dos conceitos antigos, que não são compatíveis com o momento atual e anulam qualquer 
boa vontade para amar. À pergunta sobre quais as qualidades exigidas, para se escolher uma pessoa, apresenta-se 
uma grande lista: tem de ser sensível, inteligente, companheira, fiel, trabalhadora, honesta, sarada, bem humorada, 
alta, magra. Este modelo ideal é observado entre heterossexuais, homossexuais, adolescentes ou adultos. É a ilusão 
da cara metade, da alma gêmea que, diga-se de passagem, nunca vem. Por isso há tanta gente só ou que não tem 
paciência para aprofundar uma relação. Se não for do jeito que queremos, nada feito. E mesmo que o par perfeito 
exista e apareça, é preciso muita habilidade para manter esse amor vivo. Somente a experiência real, com muitos 
erros e acertos, faz-nos chegar a uma situação emocional de convivência harmônica e satisfatória. Neste sentido, o 
amor de nossa vida nunca vai cair do céu. O que está acontecendo, afinal? Estamos exigentes conosco mesmos. 
Temos defeitos, pontos fracos, imperfeições, mas fomos educados para não aceitarmos este fato. E tentamos, a 
todo custo, disfarçar nossas vergonhas, protegendo-nos com uma máscara, com atitudes de autoafirmação, 
fingindo que somos seguros e bem sucedidos. Não abrimos mão de nossas convicções sobre o certo e o errado e 
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vamos, cada vez mais, distanciando-nos do ser humano de carne, osso e coração que somos. O que faz com que 
tenhamos intimidade com outra pessoa é exatamente a naturalidade, a espontaneidade, o sentimento de que 
somos reais e, como nós, a outra pessoa também é. Só assim permitimos, de fato, que o amor aconteça. 

Se conseguirmos olhar para nós mesmos com olhos mais condescendentes, se reconhecermos nossa 
vulnerabilidade, já é um passo. Assim ficamos mais humanos e permitimos que alguém também humano se 
aproxime de nós, mesmo que esta pessoa tenha lá suas imperfeições e fraquezas. 

(Sergio Savian, in Sinal verde, outubro/novembro de 2005. Adaptado) 

01. A proposta apresentada pelo texto é que as pessoas  

(A) mantenham-se na situação em que se encontram, pois a solução virá naturalmente. 

(B) perpetuem a forma de casamento do passado, que garantia a convivência até a morte. 

(C) não se relacionem amorosamente, pois é importante o individualismo, na sociedade moderna. 

(D) idealizem menos a si próprias e ao outro, para que a convivência seja mais harmoniosa. 

(E) tornem-se mais exigentes, pois a garantia de um bom relacionamento está nas perfeições individuais. 

 

02. A expressão usada no 1.º parágrafo –...engolíamos muitos sapos – apresenta o mesmo sentido figurado 
existente na alternativa: 

(A) Depois de muita procura, lagartos engoliram sapos como alimentação. 

(B) Ao longo da vida em sociedade, é necessário que cada pessoa engula sapos. 

(C) Ao engolir sapos, a jiboia passa um tempo para completar a digestão. 

(D) Na cadeia alimentar, muitos são os animais que engolem sapos. 

(E) Os animais evitam engolir sapos venenosos porque são fatais. 

 

03. Na frase –....aceitávamos o destino de viver sempre com uma pessoa, mesmo que a convivência fosse infernal – 
o significado contrário da palavra infernal está destacado na alternativa: 

 

(A) Aquela empresária planejou uma ação diabólica para eliminar seu concorrente. 

(B) A terrível discussão terminou em agressão física. 

(C) Todo seu comportamento parecia-nos atroz. 

(D) Sua doçura tornava-a uma criatura celestial. 

(E) O humor do chefe do departamento, pela manhã, era agressivo. 

 

04. Na frase – As pessoas tentam se encontrar, mas estão bem desajeitadas – a oração destacada expressa a 
mesma relação de significado que a oração, também em destaque, na alternativa: 

(A) Ela é uma pessoa bonita, porém não se vangloria de seu físico. 

(B) As pessoas alimentam-se para que o corpo seja saudável. 

(C) Se você o vir, cumprimente-o por mim. 

(D) Como sabemos, os grãos são fundamentais na alimentação. 
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(E) A rua está molhada e escorregadia, porque choveu demasiadamente. 

 

05. Assinale a alternativa cuja preposição completa corretamente o verbo. 

(A) As pessoas gostam relacionamentos amorosos. (por) 

(B) Atualmente, os casais precisam confiança. (de) 

(C) Nós insistimos um amor ideal. (a) 

(D) Demos um presente os noivos. (entre) 

(E) Creio uma vida harmônica. (com) 

 

06. Assinale a alternativa correta, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. 

(A) As meninas frágeis temiam a dor física. 

(B) Os menino travesso fizeram uma grande algazarra. 

(C) Os homens e as mulher saberiam os perigo da vida. 

(D) Eles quer casar com várias testemunhas. 

(E) Os mamãos amadurece na fruteira 

 

Gabarito - (Vunesp-Louveira) 1-D; 2B; 3D; 4A; 5B; 6ª 

Sobre os perigos da leitura (VUNESP) 

 

Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da 
seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra é uma 
responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, decidir 
sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia alternativas. Essa era a regra.  

            Os candidatos amontoavam-se no corredor recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja 
leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os 
candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando 
por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas: “Fale-nos sobre aquilo que você gostaria 
de falar!”. [...] 

             A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto: pânico. Foi como se esse 
campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso. 
Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira 
escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos – ah, isso não lhes tinha sido ensinado! 

Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que 
estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. 

 

(Rubem Alves, www.cuidardoser.com.br. Adaptado) 
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1. ( – 2010 – VUNESP) - De acordo com o texto, os candidatos 

 

(A) não tinham assimilado suas leituras. 

(B) só conheciam o pensamento alheio. 

(C) tinham projetos de pesquisa deficientes. 

(D) tinham perfeito autocontrole. 

(E) ficavam em fila, esperando a vez. 

 

2.( – 2010 – VUNESP)  - O autor entende que os candidatos deveriam 

 

(A) ter opiniões próprias. 

(B) ler os textos requeridos. 

(C) não ter treinamento escolar. 

(D) refletir sobre o vazio. 

(E) ter mais equilíbrio. 

 

3-( 2010 – VUNESP) - A expressão “um vazio imenso” (3.º parágrafo) refere-se a 

 

(A) candidatos.    (B) pânico.      (C) eles.     (D) reação.      (E) esse campo. 

 

Gabarito: 1 B; 2 A; 3E 

 

SUZANO/2015 – VUNESP 

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.  

Tenho dormido muito mal. Meu prédio é tombado, metido a joia arquitetônica da cidade e não pode ter 
aquele layout externo grotesco dos ares-condicionados pendurados pra fora (na real, acho bom). Até tentei fazer 
uma gambiarra e deixar o split na área de serviço, com sua boca quente de dragão do bem voltada para uma janela 
escancarada. Contudo, a patuscada só faria sentido se o serviço pudesse ser executado nas paredes do meu quarto 
e do escritório. Resposta negativa: “é tudo viga, dona”. Daí tentei na parede central da sala e... não pode, todos os 
canos do lavabo passam por ali. Em suma: tenho dormido muito mal. E, dada a loucura de dormir em sofrimento, 
sonhado coisas espetaculares.  

Noite passada sonhei que eu tinha uns 16 anos (e era uma espécie de Lolitinha safada e alcoólatra, e não a 
adolescente nerd e careta que fui) e, por alguma razão divina, mamãe, preocupada com meus ataques sonâmbulos 
e constantes ao bar da casa (detalhe: nem eu bebo, nem a casa dos meus pais tinha um bar), contratou dois 
psicanalistas para me ajudar.  

Eles vinham à noite e eram lindos, jovens e surfistas. Me atendiam sem camisa, com uma bermuda de 
motivos havaianos e a gente enchia a lata de vodca Absolut de pera bem gelada e ficava falando sobre Freud e 
mergulho no Caribe. Eu deitava entre os dois e eles me ensinavam “como me libertar das amarras familiares e da 
prova de física ótica” enquanto faziam carinho só com a ponta dos dedos na minha barriga. Obrigada, aquecimento 
global. Foi mal, urso polar, mas a coisa tá mesmo pegando fogo. (Tati Bernardes, Sonhos de uma noite insuportável. 
Folha de S.Paulo, 23.01.2015) 
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 01. De acordo com o texto, é correto afirmar:  

 

(A) O sonho prazeroso da narradora é possível graças à interferência de sua mãe, que, até então, não se preocupava 
com ela, mas passa a prover condições para que ela viva melhor.  

(B) As soluções para instalar um aparelho de ar-condicionado no apartamento da narradora foram frustradas pelo 
excessivo grau de exigência dela, que não se contenta com as propostas apresentadas.  

(C) A narradora quer que se instale um aparelho de ar-condicionado na fachada do prédio, pois dá pouca 
importância aos detalhes da construção, que ela ironicamente chama de “joia arquitetônica”.  

(D) Embora sofra e durma mal em razão do calor noturno, a narradora é compensada por sonhar com situações 
inusitadas e prazerosas, o que a leva a agradecer ao aquecimento global.  

(E) A narradora insiste em instalar um aparelho de ar-condicionado no edifício, desprezando as restrições impostas, 
já que a construção quase caiu – como ela afirma, o prédio é tombado. 

 

02. O texto permite compor imagens de situações contrapondo realidade e sonho, respectivamente, pelas 
seguintes referências:  

(A) tenho dormido muito mal versus adolescente nerd e careta que eu fui.  

(B) eu tinha uns 16 anos versus adolescente nerd e careta que eu fui.  

(C) nem eu bebo, nem a casa dos meus pais tinha um bar versus Lolitinha safada.  

(D) mamãe [...] contratou dois psicanalistas para me ajudar versus eu deitava entre os dois.  

(E) meus ataques sonâmbulos e constantes ao bar da casa versus a gente enchia a lata de vodca.  

 

03. Observe o emprego dos dois pontos e das aspas nos trechos em destaque – Resposta negativa: “é tudo viga, 
dona”. Daí tentei na parede central da sala e... não pode, todos os canos do lavabo passam por ali. Em suma: tenho 
dormido muito mal. 

  

De acordo com a norma-padrão, deve-se afirmar que 

 (A) no primeiro trecho os dois pontos sinalizam uma citação direta de discurso, sendo esta marcada pelas aspas.  

(B) em ambos os trechos os dois pontos sinalizam a introdução de uma frase sintetizando ideias da autora, que 
serão apresentadas. 

 (C) as aspas sinalizam uma frase de caráter explicativo, pontuação essa necessária em ambos os trechos após dois 
pontos.  

(D) no segundo trecho os dois pontos introduzem uma fala da narradora, fala essa que deveria estar entre aspas.  

(E) em ambos os trechos os dois pontos poderiam ser substituídos por travessão, tendo em vista que introduzem a 
fala da narradora.  

 

04. Assinale a alternativa em que se caracteriza emprego de palavras em sentido figurado. 

  

(A) Daí tentei na parede central da sala e... não pode, todos os canos do lavabo passam por ali. 

(B) Eles vinham à noite e eram lindos, jovens e surfistas. Me atendiam sem camisa, com uma bermuda de motivos 
havaianos...  
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(C) ...detalhe: nem eu bebo, nem a casa dos meus pais tinha um bar... 

 (D) ... deixar o split na área de serviço, com sua boca quente de dragão do bem voltada para uma janela 
escancarada. 

 (E) ...a gente enchia a lata de vodca Absolut de pera bem gelada e ficava falando sobre Freud e mergulho no Caribe.  

 

05. Assinale a alternativa que descreve corretamente a relação de sentido existente entre os enunciados (I) e (II) 
da passagem – Em suma: tenho dormido muito mal. E, (I) dada a loucura de dormir em sofrimento, (II) sonhado 
coisas espetaculares. 

 

 (A) (I) expressa ação em tempo posterior em relação a (II).  

(B) (I) e (II) expressam fatos que se alternam, sem se excluírem.  

(C) (I) expressa um fato que depende da existência do fato expresso em (II). 

 (D) (I) e (II) expressam fatos excludentes, no tempo e no espaço. 

 (E) (I) expressa causa em relação a (II), sua consequência. 

 

Para responder às questões de números 06 e 07, considere o texto da tira.  

 

(Quino. Toda Mafalda, 2003)  

06. O efeito de humor da tira está relacionado ao sentido da fala de Mafalda, no último quadro, a qual (A) revela a 
dificuldade que ela tem de compreender a lição escolar.  

(B) expressa uma visão crítica pessimista acerca da vida no futuro.  

(C) sugere que sua interlocutora desconhece orações com verbos flexionados.  
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(D) exprime sua indiferença diante das tarefas impostas pela escola. 

 (E) simboliza a indiferença das novas gerações para com o futuro do mundo. 

  

07. Ainda considerando o último quadro, é correto afirmar que a pergunta de Mafalda  

(A) representa a mesma realidade para ambas as personagens, que a associam ao universo escolar.  

(B) desencadeia diferentes leituras da palavra “orações”, nos contextos em que está empregada. 

 (C) faz menção ao mesmo fato gramatical mencionado no penúltimo quadro, qual seja, a conjugação de um verbo 
no futuro.  

(D) revela o emprego da palavra “orações” em sentido figurado nos dois quadros, designando frases sem verbo. 

 (E) coloca em evidência a dificuldade das duas personagens em diferenciar os sentidos de “futuro”, da lição escolar. 

 

08. Segundo a descrição gramatical, o futuro do pretérito é empregado “nas afirmações condicionadas, quando se 
referem a fatos que não se realizaram e que, provavelmente, não se realizarão”.  

Assinale a alternativa em que o verbo “viver” está empregado de acordo com essa descrição. 

 (A) Viveremos como reis, se nos pagarem o que nos devem.  

(B) Insatisfeito com tudo, vivia se queixando aos amigos.  

(C) Esperam ter mais conforto quando viverem na cidade grande.  

(D) Para vivermos bem é preciso que saibamos ceder, quando necessário.  

(E) Se todos o aceitassem como parte da família, ele viveria feliz ali. 

 

Leia o texto para responder às questões de números 09 a 12. 

 Uma conhecida convidou os quatro netos pré-adolescentes para lanchar. Queria passar um tempo com eles, como 
fazem as avós. Sentaram-se numa lanchonete. Pediram sanduíches e refrigerantes. Daí, os quatro sacaram os 
celulares. Ficaram todo o tempo trocando mensagens com amigos, rindo e se divertindo. Com cara de mamão 
murcho, a avó esperou alguma oportunidade de bater papo. Não houve. Agora, ela já prometeu:  

– Desisti. Não saio mais com meus netos. 

 Cada vez mais as pessoas “abandonam” os outros para viver num mundo de relações via celular. Às vezes de 
maneira assustadora.  

Em certos almoços, mesmo de negócios, é impossível tratar do assunto que importa. O interlocutor escolhe o prato 
com a orelha no celular. Quando desliga, abre para verificar e-mails. Responde. Pacientemente espero. Iniciamos o 
papo que motivou o almoço. O celular toca novamente. Dá vontade de levantar da mesa e ir embora. Não posso, 
seria falta de educação. Mas não é pior ficar como espectador enquanto a pessoa resolve suas coisas pelo celular, 
sem dar continuidade à conversa?  

Faço cara de paisagem enquanto a pessoa discute algo que nada tem a ver comigo. Penso: seria melhor, muito 
melhor, não ter marcado reunião nenhuma. Mais fácil seria, sim, me impor através do celular, porque através dele 
entro na sala de alguém quando quero, sem marcar hora. O aparelhinho invade até situações íntimas. Se fosse só 
comigo, estaria traumatizado por me sentir pouco interessante. Mas sei de casos em que, entre um beijo e outro, 
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um dos parceiros atende o celular. Para tudo, sai do clima. Quando termina a ligação, é preciso de um tempo para 
retomar. Mas aí, pode tocar novamente e... enfim, até nos momentos mais eróticos, o aparelhinho atrapalha. 

 Ainda sou daquele tempo de ter conversas francas e profundas, de olhar nos olhos. Hoje é quase impossível 
aprofundar-se nos olhos de alguém. Estão fixados na tela de seu modelo de última geração. Conheço algumas raras 
pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular. Cada vez mais, se rendem. A vida ficou impossível sem ele. Eu descobri 
uma estratégia que sempre funciona, se quero realmente falar com alguém. Convido para jantar, por exemplo. Ela 
saca o celular. Pego o meu e envio uma mensagem para ela mesma, em frente a mim. Não falha. Seja quem for, 
acha divertidíssimo. E assim continuamos até o cafezinho. Sem palavras, mas trocando incríveis mensagens pelo 
celular. Todo mundo acha divertidíssimo. (Walcyr Carrasco, Má educação e celular. Revista Época. Disponível em: . 
Acesso em: 27.01.2015. Adaptado) 

09. Para expressar seu ponto de vista acerca do uso dos celulares, o autor se vale da descrição de casos em que 

 (A) a comunicação presencial é frustrada, o que o leva a criar uma situação caricata a fim de chamar a atenção para 
esse fato.  

(B) as pessoas otimizam o tempo de comunicação, graças ao uso de recursos das novas tecnologias de telefonia 
celular.  

(C) as expectativas de comunicação dos interlocutores são plenamente satisfeitas, mesmo sendo dispensado o 
contato social.  

(D) os efeitos do uso de aparatos tecnológicos são neutralizados pelo contato visual com as pessoas, nos encontros 
sociais.  

(E) ele próprio se vê envolvido pelo fascínio da tela do celular, que o faz abrir mão da conversação com amigos.  

 

Para responder a esta questão, considere a seguinte passagem: Conheço algumas raras pessoas que se recusam 
(ainda!) a ter celular. Cada vez mais, se rendem. A vida ficou impossível sem ele.  

 

10. A alternativa em que o emprego de conjunções expressa, com correção, a adequada relação de sentido entre 
as orações é: 

 (A) Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular; ora, cada vez mais, se rendem, contanto 
que a vida ficou impossível sem ele.  

(B) Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular; entretanto, cada vez mais, se rendem, 
embora a vida ficou impossível sem ele. 

 (C) Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular; todavia, cada vez mais, se rendem, pois 
a vida ficou impossível sem ele.  

(D) Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular; apesar de que, cada vez mais, se rendem, 
mesmo se a vida ficou impossível sem ele. 

 (E) Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular; então, cada vez mais, se rendem, como a 
vida ficou impossível sem ele. 

 

11. Observe a seguinte passagem do texto: – Mais fácil seria, sim, me impor através do celular… Seguindo o modelo 
da conjugação do verbo “impor”, presente nessa passagem, assinale a alternativa em que a conjugação e a 
concordância do verbo em destaque estão de acordo com a norma-padrão.  
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(A) Será mais fácil, sim, se algum de nós nos dispormos a conversar sem atender o celular. 

 (B) Foi mais, fácil, sim, porque se propuseram a alguns a ideia de conversar sem atender o celular. 

 (C) Seria mais fácil, sim, se mais de um interlocutor se dispusesse a conversar sem atender o celular.  

(D) Foi mais fácil, sim, porque o mais velho dos garotos se predispunham a conversar sem atender o celular.  

(E) Seria mais fácil, sim, se todos se proporem a conversar sem atender o celular.  

 

12. Assinale a alternativa em que a substituição de palavras por pronomes e a colocação destes na frase está de 
acordo com a norma-padrão.  

(A) Os quatro netos tinham celulares; sacaram-nos para trocar mensagens com os amigos.  

(B) Se minha conhecida quisesse passar um tempo com os netos, levaria-os para lanchar.  

(C) A avó ficou desanimada com os netos, tendo prometido-lhes não sair mais com eles.  

(D) Detesto celular e espero para conversar quando não ouço-o tocar.  

(E) Se uma pessoa pega seu celular, logo outras começam a lhe imitar.  

 

Leia o poema Nova poética para responder às questões de números 13 e 14.  

Vou lançar a teoria do poeta sórdido.  

Poeta sórdido:  

Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.  

Vai um sujeito,  

Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa                                                                         
[um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama:  

É a vida. 

 

 O poema deve ser como a nódoa no brim:  

Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.  

 

Sei que a poesia é também orvalho.  

Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens cem por cento e as amadas que       [envelheceram 
sem maldade.  

(Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira) 

13. Uma das características da nova poética proposta pelo texto consiste em 

 (A) eleger as mulheres como leitoras ideais, pois estas não aceitam vulgaridades.  

(B) disfarçar o lado impuro da poesia, que se compara à lama na roupa de brim. 

 (C) buscar um poeta que evite fazer versos sobre coisas corriqueiras da vida. (D) usar o poema como provocação 
para desacomodar o leitor.  

http://www.cursaosantarita.com.br/


                     Cursos Preparatórios para Concursos 
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua 7 de Abril, 140 conj 11/12 – República – (11) 5575.0769 – www.cursaosantarita.com.br                  Pagina 116 

(E) encontrar a verdadeira poesia nos versos românticos, puros como o orvalho.  

 

14. Há, no poema, dois pronomes que expressam a ideia de posse em relação a uma coisa possuída. Assinale a 
alternativa em que eles estão destacados.  

(A) Fazer o leitor satisfeito de si / as amadas que envelheceram sem maldade. 

 (B) Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida / passa um caminhão, salpica-lhe o paletó.  

(C) Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida / mas este fica para as menininhas.  

(D) Passa um caminhão, salpica-lhe o paletó / as amadas que envelheceram sem maldade.  

(E) Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida / Fazer o leitor satisfeito de si. 

 

 15. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase e a concordância, nominal e verbal, estão 
de acordo com a norma-padrão. 

 (A) Resta-me apenas dois dias para levar à ela os documentos do carro, dado como perdidos. 

 (B) Não será permitido, em nenhuma hipótese, atrasos na entrega dos documentos à Receita Federal. (C) Fica 
instituído, à partir de hoje, os novos horários de atendimento no ambulatório médico. 

 (D) Comunicamos à todas as funcionárias já estar disponível na internet, para consulta, os informes de rendimentos 
de 2014.  

(E) Todos os assuntos de interesse particular, ainda pendentes, resolvem-se ainda hoje, das 8h até às 18 h.  

 

GABARITO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 30 HORAS/SUZANO 

 1 – D; 2 – C; 3 – A;  4 – D; 5 – E; 6 – B; 7 – B; 8 – E; 9 – A; 10 – C; 11 – C;  12 – A;  13 – D ; 14 – B; 15 – E 

PROVA- VUNESP/GARÇA/2018-PROFESSOR 

 

01. No plano da linguagem verbal, concorre para o efeito de humor da tira o emprego  

(A) do verbo “precisar”, definindo o estudo como obrigação.  

(B) do substantivo "mercado”, que possui dois sentidos diferentes. 

 (C) do adjetivo “superpreparado”, indicando o entusiasmo das personagens. 

 (D) da expressão “olhos fechados”, que indica a busca por surpresas. 
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 (E) do substantivo “corredor”, empregado com sentido impreciso.  

 

02. Nas passagens do primeiro e do último quadrinho - “para se preparar para o mercado” e “Vou de olhos fechados 
pro [para o] corredor de chocotone” -, os termos destacados expressam, respectivamente, relações de sentido de  

(A) direção e direção.        (B) finalidade e causa.          (C) finalidade e finalidade.  

(D) finalidade e direção.   (E) direção e causa. 

 

Leia o trecho da entrevista da professora Magda Soares à Pesquisa Fapesp para responder às questões de números 
03 a 11.  

O sociólogo Pierre Bourdieu foi meu grande guru. Ele mostrou como a linguagem é usada como instrumento 
de poder na sociedade. Portanto, é importante dar às pessoas esse instrumento. As camadas populares têm que 
lutar muito contra a discriminação e a injustiça, e a linguagem é um instrumento fundamental. Alfabetização e 
letramento têm esse objetivo: dar às pessoas o domínio da língua como instrumento de inserção na sociedade e de 
luta por direitos fundamentais. Em relação à língua escrita, a criança tem que aprender duas coisas. Uma é o sistema 
de representação, que é o sistema alfabético. Esse é um processo que trabalha determinadas operações cognitivas 
e tem que levar em conta as características do sistema alfabético, é saber decodificar o que está escrito, ou codificar 
o que deseja escrever. Mas isso deve ser feito em contexto de letramento, com textos reais, não com o clássico 
exemplo “Eva viu a uva”. Que Eva? Que uva? Tradicionalmente a alfabetização se resumia a codificar e decodificar, 
porque o foco era a criança aprender apenas o código. Mas a questão é que a criança precisa aprender o código 
sabendo para o que ele serve. 

 A escrita é uma tecnologia como outras. É importante aprender a escrever, conhecer a relação fonema-
letra, saber que se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, aprender as convenções da escrita. Mas 
essa tecnologia, como toda tecnologia, só tem sentido para ser usada: para saber interpretar textos, fazer 
inferências, ler diferentes gêneros, o que significa outra coisa e exige outras habilidades e competências. Aprender 
o sistema de escrita é alfabetização. Aprender os usos sociais do sistema de escrita é letramento.  

(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado)  

03. De acordo com Magda Soares, o domínio da linguagem é uma forma de  

(A) cisão da ordem social. 

 (B) manutenção das diferenças.  

(C) garantia dos direitos sociais. 

 (D) esteio da discriminação. 

 (E) retração do poder na sociedade.  

 

04. Quando a autora se refere ao letramento, fica claro que ele  

(A) equivale à noção de alfabetização, considerando-se que esta também dá ênfase aos usos sociais da linguagem.  

(B) se assemelha à alfabetização, porque também é uma prática de linguagem que tem foco na oralidade.  

(C) se configura como uma tecnologia que deve ser aprendida, independentemente dos usos que dela se fazem.  

(D) se distancia do conceito de alfabetização, já que as operações cognitivas não importam para o seu domínio.  

(E) se fundamenta em práticas de linguagem significativas, não se confundindo com a alfabetização.  
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05. Leia as passagens do texto:  

• O sociólogo Pierre Bourdieu foi meu grande guru.  

• Tradicionalmente a alfabetização se resumia a codificar e decodificar...  

• É importante aprender a escrever, [...] aprender as convenções da escrita.  

• ... só tem sentido para ser usada: para saber interpretar textos, fazer inferências...  

 

As expressões em destaque reportam, correta e respectivamente, aos sentidos de:  

(A) mentor; se restringia; os acordos; concluir. 

 (B) ídolo; se baseava; as regras; imaginar. 

 (C) mestre; se limitava; as possibilidades; sintetizar. 

 (D) símbolo; se concentrava; os usos; deduzir. 

 (E) fã; se reportava; as normas; argumentar.  

 

06. Na passagem - “Eva viu a uva”. Que Eva? Que uva? - as perguntas indicam que 

 (A) o entendimento do texto pode ser realizado, mesmo sem um contexto de letramento.  

(B) a falta de alguns elementos textuais não deve impedir que o exemplo seja usado na escola.  

(C) a característica fundamental de um texto não está atrelada a um contexto de letramento.  

(D) o exemplo não pode ser considerado texto, porque lhe falta um contexto de letramento. 

 (E) o exemplo mostra que um texto serve tanto à alfabetização quanto ao letramento. 

 

 07. Assinale a alternativa em que as conjunções destacadas nas passagens do primeiro parágrafo - “Portanto, é 
importante dar às pessoas esse instrumento." e “Tradicionalmente a alfabetização se resumia a codificar e 
decodificar, porque o foco era a criança aprender apenas o código.” - têm, pela ordem, o substituto adequado e o 
sentido correto indicado entre parênteses.  

(A) No entanto (causa); porém (oposição).  

(B) Logo (conclusão); uma vez que (causa).  

(C) Entretanto (conclusão); portanto (explicação).  

(D) Assim (modo); desde que (condição). 

 (E) Contanto que (condição); porquanto (causa).  

 

08. Na passagem “Uma é o sistema de representação, que é o sistema alfabético.”, emprega-se a vírgula pelo 
mesmo motivo que no seguinte trecho:  

(A) É desejável, no processo de desenvolvimento da leitura, que se ofereçam livros com assuntos variados aos 
jovens leitores.  

(B) Os professores precisam entender, com certeza, que as crianças podem chegar a um mesmo resultado por meio 
de distintas operações.  

(C) Trata-se de um livro, vale dizer, que explora a relação das crianças com a leitura e a escrita em um ambiente de 
aprendizagem lúdico. 

 (D) O fato é que, muitas vezes, as crianças dedicam-se a tarefas de leitura com tanto empenho que surpreendem 
seus professores. 
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 (E) É preciso entender o desenvolvimento cognitivo das crianças, que fazem operações muito mais complexas 
do que pensamos. 

 

 09. Leia as frases:  

• A criança precisa aprender o código sabendo _______ que ele se destina.  

• Não basta que a criança obedeça_______ tecnologia da escrita: ela só tem sentido para ser usada.  

• Magda Soares refere-se ________ Pierre Bourdieu como seu grande guru.  

 

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com: 

 (A) a ..,.à . .. à      (B) à. .. a .... à       (C) a .... à .... a    (D) à. .. à.... a       (E) a .... a .... à  

 

10. Assinale a alternativa correta quanto à regência, de acordo com a norma-padrão.  

(A) Quando se trata de escrita em contexto de letramento, pretende-se levar a criança aos usos sociais da 
linguagem.  

(B) Tradicionalmente, a alfabetização visava no foco, apenas naquilo que a criança deveria aprender. (C) Pierre 
Bourdieu defende de que a linguagem tem sido usada como instrumento de poder na sociedade. 

 (D) A criança está apta em usar a tecnologia da escrita quando ela descobre para que esta serve.  

(E) As camadas populares devem se conscientizar que a linguagem é um instrumento fundamental de poder. 

 

 11. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, de acordo com a norma-padrão.  

(A) Quando se fala em língua escrita, é preciso lembrar que existe duas coisas que a criança tem de aprender. 

 (B) É desejável práticas de ensino que se fundamente no contexto de letramento, com textos reais. 

 (C) A codificação e a decodificação eram práticas comuns na alfabetização tradicional, que tinha o código como 
foco. 

 (D) Quando se oferece tecnologias para as crianças, é preciso entender que elas só fazem sentido para ser usada. 

 (E) O domínio da língua como instrumento de inserção na sociedade são objetivo da alfabetização e do letramento. 
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12. De acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com:  

(A) me interessa ... O que me importa ... têm  

(B) interessa a mim ... Me importa ... tem  

(C) interessa-me ... O que importa à mim ... têm 

 (D) me interessa ... O que mim importa ... tem  

(E) interessa à mim ... O que importa-me ... têm 

 

  

13. Considerando-se as falas da tira, conclui-se que, no segundo quadrinho, a expressão da mulher revela 

 (A) euforia, fruto da declaração de amor que recebe do homem que está a seu lado. 

 (B) distração, ao ouvir a frase pouco coerente na passagem do Homem-Legenda.  

(C) bom humor, pois o Homem-Legenda a faz sentir-se confiante em relação ao amor. 

(D) indiferença, pois o homem a seu lado dissimula os seus sentimentos por ela.  

(E) desapontamento, decorrente da discrepância de sentido das falas dos homens quanto à beleza interior. 

 

 

Gabarito: 1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 - E ; 5 – A; 6 – D; 7 – B;  8 – E;  9 – C;  10 – A;  11 – C;  12 – A;  13 - E 
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