
 
 

01. No excerto “Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas” as palavras em destaque 

classificam-se, respectivamente, como:  
a) locução adjetiva – adjetivo - adjetivo - adjetivo  
b) advérbio - adjetivo – adjetivo - substantivo  
c) locução adjetiva – verbo – adjetivo - substantivo  
d) advérbio - adjetivo – substantivo - substantivo 
e) adjetivo - adjetivo - adjetivo – substantivo 
 

02. O emprego da vírgula em “Na época, os puritanos da 
Inglaterra ficaram impressionados” está  
a) incorreto, uma vez que separa uma expressão explicativa.  
b) correto, porque isola uma locução adjetiva.  
c) correto, porque está isolando um advérbio.  
d) correto, uma vez que separa uma enumeração. 
e) incorreto, porque separa uma intercalação adjetivada.  
 

03. “Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”. O item 

destacado, no verso, exerce função sintática específica de:   
a) locução adverbial de lugar          c) locução adjetiva  
b) locução adverbial de tempo       d) locução conjuntiva  
 

04. A frase abaixo em que o vocábulo “bastante” deve ser 
colocado no plural é: 
a) Eles eram bastante amigos meus. 
b) Choveu bastante nas férias. 
c) Durante dias eles trabalharam bastante. 
d) Eles se sentiram bastante fortes. 
e) Bastante brasileiros emigraram para a Europa. 
 

05. Assinale abaixo a alternativa em cuja frase a palavra 
“bastante” possa ser corretamente classificada como um 

advérbio. 
a) Há bastante comida para o jantar 
b) O vinho não é bastante 
c) Ele já foi bastante rico. 
d) Chega, você já falou o bastante! 
  

06. Marque a alternativa que relaciona correta e ordenadamente 
as classes gramaticais de cada uma das palavras usadas no 
verso “Petróleo bruto faz nascer cabelo!” 
a) locução adjetiva – verbo – verbo – substantivo 
b) locução adverbial – locução verbal – substantivo. 
c) substantivo – adjetivo – verbo – verbo – substantivo 
d) substantivo – substantivo – verbo – verbo – adjetivo 
e) substantivo – advérbio – locução verbal – verbo – adjetivo. 
 

07. É bom lembrar que a ciência cria modelos que descrevem a 

realidade; esses modelos não são a realidade, só nossas 
representações dela. As "verdades" que tanto admiramos são 
aproximações do que de fato ocorre. (L.64-68) As ocorrências 

do QUE no período acima classificam-se corretamente como 
a) conjunção - pronome relativo - pronome relativo - pronome 
relativo 
b) conjunção - pronome relativo - conjunção - conjunção 
c) conjunção - pronome relativo - pronome relativo - conjunção 
d) pronome relativo - conjunção - pronome relativo - conjunção 
e) pronome relativo - conjunção - pronome relativo - pronome 
relativo 
 

08. O que é pronome relativo em: 
a) “[...] quando esbarrar com ela de novo – e acho que isso foi o 

mais importante”. 
b) “‘Hoje você pode fazer o que você quiser’ – e o que eu queria 

era muita coisa”. 
c) “Aprendi que reclamar do calor ou do dólar não reduz a 

temperatura nem o dólar“. 

d) “Não consigo acreditar em que existam invejosos de mim, 

para mim essa paranoia com a inveja alheia é delírio narcísico”. 
 

09. “E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 
fazia parte do meu código genético.”  
Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. 
Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, 
nota-se que, respectivamente, são: 

a) pronome relativo e conjunção integrante 
b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c) pronome relativo e conjunção explicativa 
d) conjunção integrante e pronome relativo 
e) conjunção explicativa e pronome relativo 
 

10. Complete a frase abaixo corretamente:   
Este é o livro ____ páginas estão rasgadas.   
a) cujas;      b) cujo as;    c) cujos as;    d) em que. 
 

11. “De 38 países pesquisados, o Brasil é o segundo 
mercado em que as empresas têm mais dificuldade para 
encontrar talentos, atrás apenas do Japão” 
 

A expressão destacada pode ser corretamente substituída, 
mantendo-se inalterado o sentido do texto original e de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa, por: 
a) no qual.      c) do qual        e) em cujo o qual. 
b) pelo qual.   d) com o qual. 
  

12.Assinale a alternativa em que a forma pronominal 
preenche corretamente a lacuna da frase a seguir.  
 

A empresa __________ gerentes trabalhamos aumentou em 
25% a sua produção este ano.  

a) a cujo;               c) a quem;                   e) de cujo. 
b) para cujos;        d) com cujos os; 
 

13. Assinale a alternativa que completa de forma correta, 
respectivamente:  
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.  
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra- se em Curitiba. 
 

a) a que – de que          c) cujo – a que              e) N. D. A. 
b) de que – cujo            d) a que – cujo 
 

14. O conhecimento ___________ se referia o profissional, se 
faz presente nas pessoas ___________ valores não são 
materiais. 
 

Assinale a opção que, segundo o registro culto e formal da 
língua, preenche as lacunas acima. 
a) que – que             c) a que – cujos       e) o qual – para quem 
b) que – cujos os      d) o qual – de cujos 
 

15. A pessoa ...... eu falava não reconheceu o moço ...... retrato 
eu lhe mostrei. 
a) que - cujo 
b) com quem - cujo o 
c) com quem - de cujo 
d) com quem - cujo 
e) que - cujo o    
 
 
 
 
 


