
Português

01- Assinale a alternativa que apresenta uma oração com a mesma circunstância indicada pela 
frase grifada no trecho abaixo:
Esse candidato é um dos que lutam, para proteger os trabalhadores de menor renda.
a) Para a maioria deles, a reforma da legislação trabalhista é fundamental para estimular a criação 
de empregos.
b) "É impressionante que essa legislação não tenha sido reformada desde a época que foi criada 
por Getúlio Vargas",
c)  Walter  Barelli,  que  também foi  ministro  do  Trabalho,  também diz  que  é  preciso  mudar  a 
legislação.
d) Eles apontam especialmente o alto custo de demissão,  que desestimula a contratação em 
tempos de incerteza sobre o futuro e o "teste" de jovens, com qualificação escolar, mas ainda sem 
experiência.
e) Mas Barelli discorda que existam restrições à demissão no Brasil. "

02- Sobre o fragmento “Se o que você esta fazendo for engraçado, não há necessidade de 
ser engraçado para fazê-lo.”Charles Chaplin, é incorreto afirmar:
a) há cinco orações no período.
b) há cinco pronomes
c) a oração adjetiva é classificada como restritiva
d) “que” é sintaticamente um objeto direto
e) a ultima oração do período é adverbial final reduzida de infinitivo.

03- A oração sublinhada no fragmento anterior é uma
a) subordinada substantiva objetiva indireta
b) subordinada substantiva predicativa
c) subordinada substantiva objetiva direta
d) subordinada adverbial proporcional
e) subordinada substantiva completiva nominal

04- Leia o fragmento e marque a alternativa incorreta:
“Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação.
Minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem de grandes 
ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite”.Clarice Lispector
a) O primeiro período é composto por subordinação e coordenação
b) “a imaginação” é objeto direto
c) “na solidão” é adjunto adverbial de lugar
d) “de grandes ventanias” é complemento nominal
e) “o escuro da noite” é predicativo

05- Considere o seguinte diálogo:
I.  Por que você está triste?
II. Porque ela me deixou.
III.E ela fez isso por quê?
IV.Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que passávamos.
V. Ah! Você se perdeu nos porquês.
Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente empregados em:
a) IV somente.
b) I, III e V somente.
c) II e IV somente.
d) I, II, III, IV e V.
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e) todos estão errados

06- _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos.
Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo com a norma culta.
a) Existe, aonde, mal.
b) Existem, onde, mau.
c) Há, aonde, mau.
d) Há, onde, mal.
e) Há, onde, mau.

07- Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta.
a) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo.
b) É necessária a contribuição de todas as pessoas.
c) É necessário autorização para entrar na festa.
d) Embora fossem belos, os moços estavam só.
e) Anexas ao documento, vão as fotos da criança.

08-  Na  frase:  “Antes,  a  Hotelaria  era  vinculada  à  área  de  Turismo,  mas hoje  o  setor  se 
desdobrou.”, a conjunção sublinhada indica a idéia de:
a) Tempo.
b) Conseqüência.
c) Causa.
d) Adição.
e) Oposição

09- Ele sabia que estava com gripe, mas não foi ao médico. Há no período:
a) duas orações
b) uma oração coordenada e uma subordinada
c) três orações
d) o período é simples
e) o período é composto por coordenação

10- "Parece que a solidão alarga os limites."
a) subjetiva 
b) predicativa 
c) objetiva direta
d) completiva nominal 
e) apositiva

Gabarito
01. A
Comentário: o valor semântico é de finalidade; “para que” = a fim de que

02. B
Comentário: Há 4 pronomes; “o” pronome demonstrativo;”que” pronome relativo; “você” pronome 
de tratamento; “lo” pronome pessoal obliquo átono.

03. E
Comentário: é um termo oracional obrigatoriamente preposicionado que completa um substantivo 
abstrato. Nesse caso está reduzida de infinitivo.



04. B
Comentário: o termo é sujeito

05. D
Comentário: I.  Por que você está triste? (interrogativa direta)
II. Porque ela me deixou. (resposta)
III.E ela fez isso por quê? (antes de qualquer pontuação)
IV.Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que passávamos. (substantivo)
V. Ah! Você se perdeu nos porquês. (substantivo)

06. D
Comentário:  verbo “haver” no sentido de existir é impessoal, logo permanece no singular; “onde” 
é pronome relativo e refere-se à “fábricas”; “mal” é advérbio e o contrário de “bem”.

07. D
Comentário: Embora fossem belos, os moços estavam sós.

08. E
Comentário: a conjunção é coordenativa adversativa.

09. C
Comentário: uma oração principal (Ele sabia); uma oração subordinada substantiva (que estava 
com gripe) e uma oração coordenada adversativa.

10. A
Comentário: “parece”é um verbo unipessoal e a oração que segue é uma subordinada 
substantiva subjetiva com valor de sujeito oracional.


