
Português

01- "Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado." Os termos destacados 
são:
a) predicativos do objeto 
b) predicativos do sujeito
c) adjuntos adnominais
d) objetos diretos
e) adjuntos adverbiais de modo

02- "Eu não sou homem que tu procuras, mas desejava ver-te, ou, quando menos, possuir o teu 
retrato." 
Se o pronome tu fosse substituído por Vossa Excelência, em lugar das palavras destacadas no 
trecho acima transcrito, teríamos, respectivamente, as seguintes formas: 
a) procurais, ver-vos, vosso 
b) procura, vê-la, seu
c) procura, vê-lo, vosso
d) procurais, vê-la, vosso
e) procurais, ver-vos, seu

03- "Na 'Partida Monção', não há uma atitude inventada. Há reconstituição de uma cena COMO 
ela devia ter sido na realidade." 
O conector destacado em letras maiúsculas é:
a) conformativa 
b) adjetiva
c) consecutiva
d) proporcional 
e) causal

04-   "Não se sabe se é verdade ou não."  Os dois  "ses"  que aparecem no texto acima são, 
conforme a sua colocação:
a) partícula apassivadora - pronome reflexivo, sujeito
b) partícula apassivadora - conjunção integrante
c) partícula integrante do verbo - conjunção condicional
d) índice de indeterminação do sujeito - partícula de realce
e) partícula integrante do verbo - conjunção integrante

05-  "Saberão que nos tempos do passado o doce amor era julgado um crime."
a) 1 preposição
b) 3 adjetivos
c) 4 verbos
d) 7 palavras átonas
e) 4 substantivos

06- "...se a queremos legítima." Das alterações feitas na passagem ao lado, a que tem erro de 
flexão verbal é:
a) se virmos sua legitimidade 
b) se propormos sua legitimidade 
c) se reouvermos sua legitimidade
d) se mantivermos sua legitimidade
e) se requerermos sua legitimidade



07-  A circunstância está corretamente associada em:
a) Ela trabalha PELOS POBRES. - causa.
b) NUNCA vi um disco voador. - tempo
c) Ele insiste em falar DE POLÍTICA. - conformidade.
d) No verão, todos suávamos DE CALOR. - consequência.
e) PARA QUE vieste, se não trabalhas? - meio.

08-  "Sua vozinha doce foi ouvida por todos."
a) antonomásia
b) prosopopeia.
c) anacoluto
d) sinestesia
e) metáfora

09-  "Vossa Excelência está faltando com a verdade”. 
a) hipérbole
b) perífrase
c) eufemismo
d) pleonasmo
e) anacoluto

10- A ocorrência  de interferências  ___ -  nos  a  concluir  que ___ uma relação profunda entre 
homem e sociedade que os ____ mutuamente dependentes.
a) leva, existe, torna. 
b) levam, existe, tornam
c) levam, existem, tornam
d) levam, existem, torna
e) leva, existem, tornam

Gabarito
01.  A
Comentário: os adjetivos destacados são adjetivos com função sintática de predicativo do objeto 
porque  referem-se  ao  substantivo  “gesto”  que  é  um objeto  direto  e  os  adjetivos  têm caráter 
transitório; se tivessem caráter permanente seriam adjuntos adnominais. 

02. B
Comentário:  todo  pronome  de  tratamento  leva  o  verbo  para  a  terceira  pessoa,  por  isso  a 
alternativa B;assim como a forma verbal, os pronomes também vão para terceira pessoa.

03.  A
Comentário: o conector destacado pode ser substituído sem mudança de sentido por “conforme”, 
“segundo”.

04.  B
Comentário: o primeiro é um pronome apassivador exemplificando uma voz passiva sintética ou 
pronominal; será assim classificado sempre que acompanhar verbo transitivo direto; o segundo 
introduz uma oração subordinada substantiva e pode ser substituído por “isso”.

05. E
Comentário: tempos, passado, amor e crime são substantivos; no =em + o (preposição + artigo) 
assim como do = de + o; saberão e era julgado = duas formas verbais; doce = adjetivo.



06. B
Comentário: a forma verbal propor é derivada do verbo pôr e como ele conjugado,por isso o 
correto seria “propusermos”.

07. B
Comentário: nunca é advérbio de tempo; pelos pobres= finalidade; de política = assunto; de calor 
= causa; para que = finalidade.

08. D
Comentário: quando há misturas de sentidos, há sinestesia;nesse caso, há audição e paladar.

09. C
Comentário: o pleonasmo é um abrandamento numa afirmativa.

10.  A
Comentário: questão de concordância verbal. É importante observar que os verbos concordam 
com  os  sujeitos  no  singular  –  a  ocorrência  de  interferências;  uma  relação  profunda  e  que 
(pronome relativo na função de sujeito) , anafórico de uma relação profunda


