
      

 

 

 

 

 

 
 

 
 
01. Considere a palavra “cantassem” e as afirmações que se 

seguem:  
I. Trata-se de um verbo conjugado no pretérito imperfeito do 
indicativo.  
II. A letra grifada é chamada de vogal temática. 
 

Está correto o que se afirma em:  
a) somente I      b) I e II      c) somente II    d) Nenhum 
 

PARA RESPONDER À QUESTÃO 2, OBSERVE A CHARGE 
ABAIXO.  

 
02. Considere as afirmativas a seguir. 
I. Sintaticamente, o sujeito da oração na lousa é classificado 
como simples.  
II. O verbo empregado na oração escrita na lousa é transitivo 
direto.  
 

Está correto o que se afirma em  
a) I    b) I e II    c) II    d) nenhuma 
 

03. Em relação ao verso “Família, Família, almoça junto todo dia” 
percebe-se que a palavra “família” exerce a função sintática de:  
a)sujeito.  b)objeto direto.    c)objeto indireto.  d)predicado. 
 

04. Assinale a alternativa que indica corretamente a função 
sintática do termo destacado: 
O corpo foi encontrado pelos policiais.  
a) sujeito                                c) objeto direto  
b) agente da passiva              d) objeto indireto 
 

05. A análise sintática da oração “entre outras coisas, dava-lhe 
o direito à primeira classe nos voos.” permite concluir que o 
termo preposicionado em destaque exerce a função de:  
a) objeto direto.                      d) objeto indireto.  
b) adjunto adverbial.              e) predicativo. 
c) complemento nominal.  
 

06. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação 

morfológica e sintática dos termos abaixo destacados: 
I. Acabava desistindo da briga, o que o deixava furioso  
II. Decidido, foi à farmácia e pediu ao encarregado 
que lhe aplicasse a testosterona  
 

a) Adjetivo e Adjunto adverbial; Pronome e Sujeito, 
respectivamente. 
b) Substantivo e Predicativo do Objeto; Pronome e Aposto, 
respectivamente. 

c) Adjetivo e Adjunto Adnominal; Substantivo e Objeto direto, 
respectivamente. 
d) Adjetivo e Predicativo do objeto; Pronome e Objeto Indireto, 
respectivamente 
e) Adjetivo e Predicativo do Sujeito; Pronome e Complemento 
nominal, respectivamente 
 

07. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo-nominal:  
a) O garoto tímido fez o discurso.  
b) Não encontraram o suspeito.  
c) A garota saiu chateada da escola.  
d) O garoto continua internado. 
 

08. Para relacionar as orações, em “Eu sabia fazer pipa e 
hoje não sei mais”, o autor faz uso de uma conjunção que 
deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata-se do valor 
semântico de: 
a)adição.           c)explicação      e)oposição. 
b)conclusão.  .  d)alternância. 
 

09. Assinale a alternativa em que o período é composto por 
coordenação assindética:  
a) Dormi tarde, mas acordei muito cedo.  
b) Dormiu pouco, estava, pois, cansado.  
c) O rapaz trouxe a encomenda e já foi embora. 
d) O ônibus chegou, despedimo-nos. 
 

10 Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, 
entre as orações de cada item, uma correta relação de 
sentido. 
1. Correu demais, ... caiu. 
2. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz. 
3. A matéria perece, ... a alma é imortal. 
4. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com 
detalhes. 
5. Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde. 
 

a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto 
b) por isso, porque, mas, portanto, que 
c) logo, porém, pois, porque, mas 
d) porém, pois, logo, todavia, porque 
e) entretanto, que, porque, pois, portanto 
 

11. Na frase “As imagens de satélite revelam que quase 40% 
dessa devastação foi realizada nos últimos vinte anos”, a oração 
sublinhada pode ser classificada como oração: 
a) subjetiva 
b) completiva nominal 
c) objetiva indireta 
d) predicativa 
e) objetiva direta 
 

12. Maria do Carmo tinha a certeza de que estava grávida". 
 

A oração em destaque é considerada: 
a) subordinada substantiva objetiva indireta. 
b) subordinada substantiva objetiva direta. 
c) subordinada substantiva completiva nominal. 
d) subordinada substantiva subjetiva. 
e) subordinada substantiva predicativa. 
 

13. Em “Assim, muitos casais têm quatro, seis, dez filhos,” 
nota-se que o acento do verbo em destaque deve-se a uma 
exigência de concordância. Assinale a alternativa correta em 
relação ao emprego desse mesmo verbo.  
a)No Brasil, a sociedade têm várias questões. 
b)O jovem têm um grande desafio pela frente. 
c)As pessoas tem muitos planos. 
d)A mentira tem perna curta. 
 
14. Considere as orações: 
I. É necessário tranquilidade.  
II. Estou quites com ele.  
 

De acordo com a norma culta:  
a) somente I está correta  
b) I e II estão corretas  
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c) somente II está correta  
d) Nenhuma está correta 
 
15. Considere os períodos abaixo.  
I. Tratam-se de questões polêmicas.  
II. Consertou-se os aparelhos.  

 
A concordância está correta em  
a) I  
b) I e II  
c) II  
d) nenhuma  
 
16. Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche 
corretamente as lacunas: 
I. Justiça entre os homens é ______. 
II. __________ entrada de estranhos. 
III. Cerveja é ____________. 

 
a) necessário – proibido – gostoso. 
b) necessária – proibida – gostosa. 
c) necessário – proibida – gostoso. 
d) necessária – proibido – gostosa. 
e) necessários – proibida – gostoso. 
 
17. Há concordância nominal inadequada em: 
a) clima e terras desconhecidas; 
b) clima e terra desconhecidos; 
c) terras e clima desconhecidas; 
d) terras e clima desconhecido; 
e) terras e clima desconhecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


