
Português

01. Assinale a frase que apresenta erro de Regência.
a) Hoje, domingo de Ramos, faz precisamente cinqüenta anos que conheci a Senhora de Warens. 
Ela tinha 28 anos então, tendo nascido com o século.
b) Eu ainda não tinha dezessete e meu temperamento em formação, mas que eu ainda ignorava, 
conferia um novo calor a um coração naturalmente cheio de vida.
c) Se não era surpreendente que ela concebesse uma certa benevolência por um jovem cheio de 
vivacidade, mas suave e modesto, com um aspecto bastante agradável, 
d) era ainda menos surpreendente que uma mulher encantadora, cheia de espírito e de graças, 
me inspirasse, juntamente com minha gratidão, sentimentos mais ternos, de que eu não chegava 
a distinguir.
e) Mas o que é menos comum é que esse primeiro momento determinou a sorte de minha pessoa 
por toda a minha vida e estabeleceu, por um encadeamento lógico, o destino do resto dos meus 
dias.

(Jean-Jacques Rousseau, in “Os devaneios do caminhante solitário”,  tradução de Fúlvia Maria 
Luiza Moretto; com adaptações)

02.  Assinale,  entre os pares a seguir,  o  único que desrespeita as regras de concordância da 
norma culta.
a) No Brasil, na década de 60, o educador Paulo Freire foi as vozes das massas analfabetas a 
clamar por mudanças.
No Brasil, na década de 60, o educador Paulo Freire foram as vozes das massas analfabetas a 
clamar por mudanças.
b) A maior parte das preocupações educacionais gravita em torno dos limites entre a formação do 
trabalhador e a formação do cidadão.
A maior parte das preocupações educacionais gravitam em torno dos limites entre a formação do 
trabalhador e a formação do cidadão.
c)  Quais  entre  nós  passamos  incólumes  pelas  rápidas  transformações  sociais  desta  “aldeia 
global”?
Quais entre nós passaram incólumes pelas rápidas transformações sociais desta “aldeia global”?
d) Desde os acidentes de Ímola, a maior parte dos pilotos insiste na reformulação das regras da 
Fórmula 1.
Desde os acidentes de Ímola, a maior parte dos pilotos insistem na reformulação das regras da 
Fórmula 1.
e) Não só um país de terceiro mundo como também uma potência capitalista luta hoje contra 
graves problemas econômicos.
 Não só um país de terceiro mundo como também uma potência capitalista lutam hoje contra 
graves problemas econômicos.

03. Assinale a frase que apresenta erro de concordância verbal ou nominal.
a) Somos nós quem mais colabora com essa campanha.
b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões.
c) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra.
d) Se continuar assim, ainda haverão de faltar gêneros de primeira necessidade.
e) Como, num país tão rico, podem existir tantos pobres?



04.  Observe os períodos abaixo e assinale a única alternativa errada quanto ao emprego do 
pronome oblíquo.
a) Em se tratando de um caso urgente, nada o retinha em casa.
b) Vendo-a entrar, Marcos partiu.
c) Direi-lhe tudo que quiser.
d) Quando me visitas?
e) Há pessoas que nos querem bem.

05. Assinale a opção em que a próclise atende às recomendações da norma culta.
a) Continua nos enriquecendo.
b) Está se tornando.
c) Parecem se reduzir.
d) Devendo se enriquecer.
e) Oportunidades que se oferecem.

06. Os sinais de pontuação estão corretamente empregados em:
a)  A dupla  tributação  –  acima  referida  –  é  injustificada,  por  pelo  menos,  dois  motivos,  que 
passamos a expor, de forma sucinta.
b) A dupla tributação acima referida, é injustificada por, pelo menos, dois motivos, que passamos a 
expor de forma sucinta.
c)  A dupla tributação, acima referida é injustificada, por pelo menos dois motivos, que passamos a 
expor de forma sucinta.
d)  A dupla  tributação  –  acima  referida  –  é  injustificada  por,  pelo  menos,  dois  motivos  que 
passaremos a expor, de forma sucinta.
e) A dupla tributação referida acima é injustificada, pelos dois motivos, que passo a expor de 
forma sucinta.

07. Indique o fragmento que apresenta erro de pontuação.
a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema 
de comunicação, como inovadora.
b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor.
c) A década de 30 viu o aparecimento, na política, do rádio.
d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 
88%.
e) A revolução ocorreu, radical e devastadora, na campanha de 1968.

(fragmentos adaptados de texto de R. Faoro)

08. .......... noite, todos os operários voltaram .......... fábrica e só deixaram o serviço .......... uma 
hora da manhã.
a) Há, à, à.
b) A, a, a.
c) À, à, à.
d) À, a, há.
e) A, à, a.

09. Já..........tempos venho dizendo que essas medidas têm sido nefastas não só..........uma 
determinada categoria profissional, como também ..........toda a sociedade.
a) à, a, a.
b) há, a, a.
c) há, a, à.
d) há, à, a.
e) à, à, à.



10. Assinale a frase que apresenta erro de estruturação sintática.
a) É a literatura porta de um mundo autônomo que, nascendo com ela, não se desfaz na última 
página  do  livro,  no  último  verso  do  poema,  na  última  fala  da  representação.  Permanece 
ricocheteando no leitor, incorporado como vivência, erigindo-se em marco do percurso de leitura 
de cada um.
b) Daí o engano de quem acha que o caráter  humanizante e formador da literatura vem da 
natureza ou quantidade de informações que ela propicia ao leitor. Literatura não transmite nada. 
Cria. Dá existência plena ao que, sem ela, ficaria no caos do inomeado, conseqüentemente, do 
não existente para cada um. E, o que é fundamental, ao  mesmo tempo que cria, aponta para o 
provisório da criação.
c) Trocando em miúdos, que venha em meu socorro Gonçalves Dias. Com ele e com Manuel 
Bandeira, com palmeiras e com Pasárgada, é bola pra frente, que o jogo é a taça.
d) Quando Gonçalves Dias chora de saudade da Pátria dizendo que sua terra tem palmeiras onde 
canta  o  sabiá,  “palmeiras”  e  “sabiá”  são  traços  leves,  por  assim  dizer  só  acidentalmente 
relacionados à sensação de saudade,  de finitude do homem, de sua familiaridade maior com 
certos espaços e resistência a outros.
e) O traço da paisagem é circunstancial: brasileiro, quase verde-amarelo. No texto do poeta, no 
entanto, transformam-se e significam muito mais do que meros elementos da flora e da fauna 
brasileiras. Evocam, em cada leitor, sua palmeira e seu sabiá, que pode não ter existido, mas cuja 
existência se pressente a partir da leitura.

(Marisa Lajolo; com adaptações)

Gabarito
01. D
Comentário: No final da opção D, há uma preposição a mais, que não deveria aparecer, pois não 
há verbo ou nome a solicitando:

... sentimentos mais ternos, de que eu não chegava a distinguir. – errada!

... sentimentos mais ternos, que eu não chegava a distinguir. – certa!

02.  A
Comentário: O verbo SER pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito, quando 
ambos são representados por substantivos.
Há uma condição para esta ou aquela concordância. 
Ele, o verbo ser, concorda com aquilo de que ele mais gosta! Suas opções são:
Em 1º lugar - PRONOME PESSOAL.
2ª opção - SUBSTANTIVO QUE SE REFERE A UMA PESSOA.
3ª opção - PALAVRA NO PLURAL.
Tu és o atleta.
O atleta és tu.
O atleta é as alegrias do clube.
As alegrias do clube é o atleta.
As alegrias são a vida.
A vida são as alegrias.
O correto é dizer No Brasil, na década de 60, o educador Paulo Freire foi as vozes...

03. B
Comentário: Creio que ainda DEVERÃO ocorrer MUITAS DEMISSÕES.

04.  C
Comentário: DIR-LHE-IA, com verbo no futuro deve-se usar mesóclise.



05.  E
Comentário: QUE é pronome relativo – palavra atrativa. Próclise obrigatória.
Em todas as outras frase, o pronome está colocado como ênclise do verbo auxiliar (o primeiro 
verbo da locução).

06. D
Comentário:  Nas outras opções a vírgula separa sujeito e verbo, verbo e complemento, termo 
regente nominal e complemento nominal.

07.  A
Comentário: A vírgula  separa  o  termo  regente  nominal  e  o  complemento  nominal:  ou  duas 
vírgulas se colocam para isolar o termo interferente que há entre eles, ou não se coloca vírgula 
alguma.

... é apontada, pela mudança do sistema de comunicação, como inovadora.

... é apontada pela mudança do sistema de comunicação como inovadora.

08. C
Comentário:
Leia a observação XIII.

XVI. Uma regra prática para saber se um nome admite ou não a crase é:
- trocar o a por para a, da, na ou pela; se der certo, há crase no a.
Ex. ... voltaram para a fábrica...
 ... voltaram à fábrica...
XVII. As locuções que expressam hora determinada admitem crase.
Ex.: às cinco horas, às duas horas
Quando se trata de uma hora, há algo a se observar.
- à uma hora (da manhã ou da tarde) - com crase.
- a uma hora (qualquer) - sem crase, pois uma não é numeral e sim artigo indefinido, no 

segundo caso.

09. B
Comentário: Em qualquer frase com lacunas, é preciso observar alguns pontos:

• a regência do verbo ou do nome que antecede a lacuna;
• se houver pronome relativo, a regência do verbo ou do nome que vem depois dele;
• o nome que vem depois da lacuna, se é masculino ou feminino – se admite ou não 

o artigo A;
• a expressão de tempo passado (há), tempo futuro (a), ou distância (a);
• se o A(S) antecede um sujeito, não pode ser preposição – será apenas artigo.

10.  E
Comentário: O traço da paisagem é circunstancial: brasileiro, quase verde-amarelo. No texto do 
poeta, no entanto, transformam-se e significam muito mais do que meros elementos da flora e da 
fauna brasileiras. Evocam, em cada leitor, sua palmeira e seu sabiá, que PODEM não ter existido, 
mas cuja existência se pressente a partir da leitura. 


