
Português

01- Assinale a alternativa correta.
(A) Entre mim e ti ficou tudo resolvido.
(B) Leva consigo o que lhe pertence!
(C) Por muitos anos ela permaneceu subjulgada aos caprichos do marido.
(D) Damião estivera em Salvador a cinco anos atrás.
(E) Preciso falar consigo um instante.

02- A figura de linguagem existente no segmento “Na rua, ninguém àquela hora.” é
(A) metáfora.
(B) antítese.
(C) elipse.
(D) eufemismo.
(E) hipérbole

03- Indique a alternativa incorreta quanto à regência verbal.
(A) Ele aspirava a algo melhor.
(B) Procedeu-se ao interrogatório do preso.
(C) Sua conduta não implica nenhum desdouro.
(D) É preferível lutar do que morrer sem glória.
(E) Perdoamos aos amigos seus erros impensados.

04- Não havia a grade curricular. Nessa frase, transpondo o verbo haver para o pretérito perfeito 
do modo indicativo e o substantivo grade para o plural, obtém-se, segundo as regras gramaticais:
(A) Não haviam as grades curriculares.
(B) Não houve as grades curricular.
(C) Não houve as grades curriculares.
(D) Não houveram as grades curriculares.
(E) Não houvessem grades curriculares.

05-  No trecho – A Argentina começa um processo rápido de efetiva escolarização. O Uruguai a  
acompanha nessa política. – o pronome oblíquo a se refere a
(A) política.
(B) escolarização.
(C) nessa.
(D) efetiva.
(E) Argentina.

06-  Na frase –  Temos de recuperar  o  tempo perdido. –  se  trocarmos o verbo  recuperar  por 
obedecer teremos, de acordo com as regras de regência:
(A) Temos de obedecer ao tempo perdido.
(B) Temos de obedecer o tempo perdido.
(C) Temos de obedecer para com o tempo perdido.
(D) Temos de obedecer contra o tempo perdido.
(E) Temos de obedecer com o tempo perdido.



07- No trecho – Aquela criança mal preparada para a vida – mal é um advérbio. O mesmo ocorre 
na frase:
(A) Nosso mal foi crer nos políticos.
(B) Não encontramos nenhum mal nesta medida.
(C) O Brasil se saiu mal no quadro mundial de educação.
(D) O descaso com a educação é um mal a ser enfrentado.
(E) Mal o time entrou em campo, foi delirantemente aplaudido.

08-  Em –  Um ensino que conseguia ser mais débil.  – a classe gramatical da partícula  que, no 
trecho, é a mesma dessa palavra na frase:
(A) O ducado de Weimar ordena que toda criança frequente a escola.
(B) Temos que recuperar o tempo perdido.
(C) Os alunos tinham que estudar em pé.
(D) A jornada escolar de seis horas é uma proeza que ainda não igualamos.
(E) Foi nos últimos cinquenta anos que tudo começou a acontecer.

09- Leia o texto e assinale a alternativa que possui a afirmação incorreta.

No futebol ganha-se tempo em geral com os corpos, com as pernas, mas a cabeça não 
está excluída. São esses talvez os lances mais bonitos, porque os mais criativos e inesperados. 
Leônidas era mestre em pular a bola dentro da grande área, não tocar nela quando julgavam que 
o faria. Sócrates, se não inventou, propagou o passe de calcanhar. Fisicamente, nenhuma dessas 
jogadas requer habilidade especial. Ao contrário, estão ao alcance de qualquer um. O difícil é 
torná-Ias produtivas, é ter na memória, sem necessidade de olhar, as distribuições dos jogadores 
no  gramado,  de  modo  que  a  bola  se  encaminhe  diretamente,  sem  intermediações 
desnecessárias, a quem possa melhor aproveitá-Ia. (Revista USP com adaptações)

(A) As jogadas de Leônidas e Sócrates, segundo o autor, não requerem, fisicamente, habilidade 
especial.
(B) A dificuldade não está nas jogadas em si, mas em torná-Ias  produtivas.
(C) As jogadas de Leônidas e Sócrates, citados como exemplos, tornam-se produtivas, porque 
visam a atender um jogador em melhores condições.
(D) O autor, no início do texto, ao se referir à cabeça, está indicando o lance em que o jogador 
cabeceia a bola.
(E)  As  jogadas  de  Leônidas  e  Sócrates  podem  ser  realizadas  por  qualquer  um,  porém  a 
dificuldade centra-se em torná-Ias úteis.

10- "Os  riscos  da  inflação  podem  ser  calculados,  e  o  prejuízo  financeiro  deles,  previsto"  É 
paráfrase da frase que segue a  que se encontra na alternativa, 
(A) Podem ser calculados e previstos os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro. 
(B) Os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro podem ser calculados e previstos. 
(C) Podem ser calculados os riscos da inflação e pode ser previsto seu prejuízo financeiro. 
(D) Podem ser calculados os prejuízos financeiros e calculados seus riscos inflacionários. 
(E) Podem ser calculados os prejuízos financeiros advindos dos riscos inflacionários.

Gabarito
01. A
Comentário: (B) Leva contigo o que te pertence! (todas as pessoas devem estar na segunda do 
singular por causa da forma verbal “leva” – imperativo afirmativo segunda pessoa.



(C) Por muitos anos ela permaneceu subjugada aos caprichos do marido.
(D) Damião estivera em Salvador há cinco anos. O verbo já indica que o tempo é passado por isso 
não há necessidade de escrever-se “atrás”.
(E) Preciso falar consigo um instante. (consigo é com a própria pessoa. O correto é preciso falar 
com você ou contigo).

02. C
Comentário: a elipse é a omissão de um termo facilmente identificado na frase. Nesse caso há 
omissão do verbo.
(A) metáfora. (comparação por analogia - Minha vida é uma guerra.)
(B)  antítese.  (oposição  de  conceitos  –  “Não  haveria  som se  não  houvesse  o  silêncio.  –Lulu 
Santos).
(D) eufemismo. (abrandamento de uma afirmativa – Ele faltou com a verdade)
(E) hipérbole (exagero numa afirmação – Telefonei pra você mil vezes)

03. D
Comentário: o verbo “preferir” é transitivo direto e indireto e não aceita termos de comparação 
nem de intensificação.

04. C
Comentário:  o verbo “haver” no sentido de existir é impessoal e permanece no singular,  está 
numa oração sem sujeito e não tem com quem concordar. É transitivo direto.

05. E
Comentário: é um termo de coesão referencia anafórica  – com uma classe gramatical diferente 
refere-se a um outro termo já expresso –coesão por retomada.

06. A
Comentário: o verbo obedecer, assim como o desobedecer, é transitivo indireto e regido pela 
preposição A.

07. C
Comentário:  nesse caso o termo modifica um verbo e é contrario de “bem” – facilitador para 
identificação do advérbio.
(A) Nosso mal foi crer nos políticos. (substantivo)
(B) Não encontramos nenhum mal nesta medida. (substantivo)
(D) O descaso com a educação é um mal a ser enfrentado. (substantivo)
(E) Mal o time entrou em campo, foi delirantemente aplaudido. (conjunção adverbial temporal)

08. D
Comentário: no enunciado e na alternativa D o termo é um pronome relativo.
(A) O Estado ordena que toda criança frequente a escola. (conjunção integrante = isso)
(B) Temos que recuperar o tempo perdido. (preposição acidental = de)
(C) Os alunos tinham que estudar em pé. (conjunção integrante = isso)
(E)  Foi  nos  últimos  cinquenta  anos  que  tudo  começou  a  acontecer.  (expressão  de  realce  – 
foi...que pode ser retirada da frase sem prejuízo)

09. D
Comentário -  Apesar de existir  no futebol a jogada em que o atleta cabeceia a bola, o texto 
refere-se à cabeça no sentido de intelecto, usando-se a inteligência.



10. C
Comentário - O segredo da questão era perceber que na frase original a segunda vírgula indicava 
a omissão da locução verbal "pode ser". 


