
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar – Gramática  - ( Prof.º Glauce) 

 

 

01.  Leia o texto a seguir, para responder a esta questão. 

 
Carlinhos parece não ter levado em consideração que: 
a) um substantivo pode mudar de sentido se mudar o gênero. 
b) um substantivo pode mudar de sentido se mudar o número. 
c) um substantivo concreto pode mudar de sentido e se tornar 
abstrato. 
d) um substantivo primitivo pode dar origem a 3 ou 4 outros 
substantivos. 
e) Nome de personagem de desenho animado ou de político não 
são substantivos. 
 

02. Analise as proposições a seguir. 
I. Está correto o uso do pronome relativo na frase “Ele tem boas 
ideias onde você não se inclui.”. 

II. “A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil”. Está 
correto o emprego do pronome relativo que. 

III. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados 
anteriormente, relacionando-se com eles.  
IV. O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que 

possível, a substituição deve ser feita pelos seguintes pronomes: 
o qual, a qual, os quais, as quais. 
V. Os pronomes relativos são: o qual (a qual, os quais, as quais), 
cujo (cuja, cujos, cujas), que, quem, quanto (quanta, quantos, 
quantas), onde, como. 
 

Está correto o que se afirma em: 
a) I, III e V.               d) IV e V. 
b) II, III e V.              e) Todas as alternativas estão corretas. 
c) I e IV. 
 

Texto para a questão 3 
Conjugação (Affonso Romano de Sant'Anna) 
 

Eu falo  
tu ouves  
ele cala.  
 

Eu procuro  
tu indagas  
ele esconde. 
 

Eu planto  
tu adubas  
ele colhe.  
 

Eu ajunto  
tu conservas  
ele rouba.  
 

Eu defendo  
tu combates  
ele entrega.  
 

Eu canto  

tu calas  
ele vaia.  
 

Eu escrevo  
tu me lês  
ele apaga 
 

03. Considerando os verbos empregados na construção do 
poema acima, está correto o que se afirma em: 

a) Os verbos apresentados estão conjugados incorretamente. 
b) Todos os verbos estão no presente do indicativo, porém seu 
valor é de futuro, dando a entender que essas ações ocorrerão 
em um futuro próximo. 
c) O presente do indicativo, no texto, pressupõe que essas ações 
podem ocorrer independentemente do momento. 
d) A presença de verbos no presente do indicativo permite 
identificar o texto como narrativo. 
e) os verbos conservar, cantar e roubar não são regulares. 
 

04. Considere a frase da imagem a seguir e assinale a 
alternativa incorreta quanto à análise gramatical ou linguística a 
respeito dela: 

 
 
a) Se a frase, tal como se apresenta, for transposta para a voz 
passiva analítica, fica evidente que, na perspectiva da gramática 
normativa, ela apresenta um erro de concordância: “Rendas de 
bilro é vendida”. 
b) Na variedade padrão da língua, o verbo vender deveria ser 
flexionado no plural, para concordar com o sujeito passivo 
(rendas de bilro), que se apresenta no plural. 
c) Embora, na frase, não se estabeleça a concordância do verbo 
como sujeito paciente, esse fato gramatical é irrelevante no 
contexto comunicativo em que ela está empregada. 
d) Esse tipo de frase, embora apresente estrutura formal de voz 
passiva, não é usado pelos falantes para evidenciar o sujeito 
passivo, e sim para indeterminar o agente. Nessa perspectiva, o 
sentido pretendido, nesse caso, é: “Alguém vende rendas de 
bilro”. 
e) A frase, na perspectiva da gramática normativa, apresenta um 
problema de concordância, mas, por exemplificar uma tendência 
de uso na língua atual, pode ser empregada em qualquer 
contexto, seja ele formal ou informal. 
 

05.  Os versos abaixo são da letra da música Cobra, de Rita Lee 
e Roberto de Carvalho: 
(...) 
Mas se quiseres tuas contas acertar 
Pra ficar livre de minha maldade 
Cobra de mim o que me tens a pagar 
E eu te darei o fim da eternidade 
Mas se meu poderoso veneno 
For antídoto pra felicidade 
Com os deuses eu te condeno 
A morrer preso a tua falsa liberdade 
 



 

Não me cobre ser existente 
Cobra de mim que sou serpente 
 

Com relação ao emprego do imperativo nos dois últimos versos, 
podemos afirmar que  
a) a oposição imperativo negativo e imperativo afirmativo justifica 
a mudança do verbo cobre/cobra.  
b) a diferença de formas (cobre/cobra) não é registrada nas 
gramáticas normativas, portanto há inadequação na flexão do 
segundo verbo (cobra).  
c) a diferença de formas (cobre/cobra) deve-se ao deslocamento 
da 3ª para a 2ª pessoa do sujeito verbal.  
d) o sujeito verbal (3ª pessoa) mantém-se o mesmo, portanto o 
emprego está adequado.  
e) o primeiro verbo no imperativo negativo opõe-se ao segundo 
verbo que se encontra no presente do indicativo. 
 

06. Observe:  
“Coesão referencial é aquela que cria, no interior do texto, um 
sistema de relação entre palavras e expressões, permitindo que 
o leitor identifique os referentes sobre os quais se fala no texto.  
Coesão sequencial é aquela que cria, no interior do texto, 
condições para que o discurso avance.”  
 

Nos 03 (três) fragmentos destacados a seguir, algumas palavras 
fazem a coesão referencial e outras à coesão sequencial.  
Fragmento 1  
“Essa simples ideia tem algumas consequências notáveis: 
talvez a mais conhecida seja a equivalência de massa e 
energia, contida na famosa equação de Einstein E=mc2 (...)”.  
Fragmento 2  
“Como não há força atuando sobre o corpo, a sua velocidade 
não aumenta, nem diminui, nem muda de direção. Portanto o 
único movimento possível do corpo na ausência de qualquer 
força atuando sobre ele é o movimento retilíneo uniforme.”  
Fragmento 3  
“um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo 
uniforme se nenhuma força atuar sobre ele.” 
 

Indique a opção em que se fez uma análise equivocada dos 
elementos coesivos destacados nos fragmentos acima.  
a) O uso de flexões do modo subjuntivo seja (fragmento 1) e 
atuar (fragmento 3), antecedidas pelo advérbio talvez e pela 
conjunção se, respectivamente, são exemplos de coesão 
sequencial.  
b) O uso do pronome essa (fragmento 1), que retoma um fato 
explicado anteriormente, e a substituição do termo corpo 
(fragmento 3) pelo pronome ele são exemplos de coesão 
referencial.  
c) O vocábulo como (fragmento 2) é uma conjunção que se 
refere ao substantivo corpo e o vocábulo sua (fragmento 2) é um 
pronome possessivo também relacionado ao substantivo corpo. 
Os dois elementos analisados são exemplos de recursos 
coesivos sequenciais.  
d) A conjunção portanto (fragmento 2) introduz uma ideia 
conclusiva em relação ao que foi enunciado anteriormente; a 
conjunção se (fragmento 3) introduz uma oração condicional e 
poderia ser substituída pela locução desde que sem prejuízo de 
significado. Ambas são exemplos de coesão sequencial.  
e) Como (fragmento 2) é uma conjunção subordinativa e, 
portanto, um recurso coesivo sequencial. 
 

07.  Texto para a questão. 

 

 
Tendo‐se em vista a interação que se percebe entre Mafalda e 

Filipe, personagens da tira apresentada, 
E o conteúdo da mesma, considere as seguintes afirmações: 
I – O emprego da forma verbal “fala”, no primeiro quadrinho, 
pode ser entendido como um constrangimento que Mafalda 
tentou causar em seu amigo Filipe, por ele desconhecer o 
ambiente em que se achava. 
II – No primeiro quadrinho, a última frase dita por Mafalda explica 
o que ela disse anteriormente, no mesmo quadrinho.  
III – O uso do vocábulo “então”, no terceiro quadrinho, deve‐se 

ao fato de Filipe já ter excluído, após a resposta dada por 
Mafalda no quadrinho anterior, a primeira hipótese que ele havia 
inicialmente levantado. 
IV – A ausência de elementos verbais no último quadrinho 
confirma as respostas de Mafalda nos dois quadrinhos 
anteriores, além de destacar o humor presente na tira. 
V – O quadrinho final faz uma dura crítica à situação em que o 
nosso mundo se encontra, pois nem mesmo cuidados especiais, 
de acordo com visão da personagem Mafalda, resolveriam a 
maior parte dos problemas atuais do nosso planeta. 
 

Está correto o que se afirmou em: 
a) I, II e IV.           c) I, III e V.          e) II, III, IV e V. 
b) II, III e IV.          d) II, III e V. 
 

08. Os verbos que aparecem nos enunciados abaixo estão 
CORRETAMENTE flexionados em:  
(a) As influências africanas manteram-se, principalmente, em 
relação às palavras. Quem se propor a estudar as línguas 
faladas na América pode constatar isso.  
(b) A ama negra interviu junto ao filho do senhor branco, 
abrandando-lhe a linguagem. Não pôde ser diferente, creiamos.  
(c) Muitas palavras do português provieram do contacto com 
línguas estrangeiras. Os brasileiros nem sempre se precavêm 
diante de influências linguísticas estrangeiras.  
(d) Propusemo-nos a analisar a língua sem preconceitos e vimos 
que as influências estrangeiras são inevitáveis. Passeemos pelo 
seu vocabulário e creiamos nisso.  
(e) Influências estrangeiras também norteam o destino das 
línguas. Assim crêem os estudiosos dos fatos que interveem na 
história das línguas. 
 

09. Leia este trecho do romance O tempo e o vento, de Érico 
Veríssimo. 
“Às oito horas, os índios que trabalhavam nas plantações e 
na estância reuniram-se como de costume na frente da 
igreja e Pe. Alonzo fez-lhes uma pequena preleção. Disse-
lhes que se colhessem muito trigo, teriam muita farinha; se 
tivessem muita farinha dariam serviço ao moinho; se o 
moinho trabalhasse, os padeiros poderiam fazer muito pão; 
e se todos tivessem muito pão, ficariam bem alimentados; e 
se ficassem bem alimentados Deus se sentiria feliz. 
Érico Veríssimo. O tempo e o vento 1: o continente. São Paulo: Círculo do Livro, 
[s.d]. 
 

Relativamente ao emprego das formas verbais nesse texto, 
assinale a afirmação incorreta. 

a) O pretérito imperfeito “trabalhavam” exprime, nesse contexto, 
um fato de ocorrência rotineira. 
b) As formas “reuniram” e “fez”, embora sejam de um mesmo 
tempo verbal (pretérito perfeito), localizam os dois fatos em 
diferentes momentos do passado. 
c) A fala do padre é reproduzida pelo narrador em discurso 
indireto [“Disse-lhes que...”] ; caso ele optasse pelo discurso 
direto [“Disse-lhes: - Se...”], não haveria qualquer alteração nas 
formas verbais seguintes. 



 

d) O raciocínio argumentativo de Padre Alonzo baseia-se em 
pares de formas verbais que se correlacionam assim: a primeira 
forma é do pretérito imperfeito do subjuntivo e a segunda é do 
futuro do pretérito do indicativo. 
e) Na argumentação de Padre Alonzo, as formas do futuro do 
pretérito exprimem fatos cuja ocorrência depende da ocorrência 
de fatos expressos pelas formas do imperfeito do subjuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


