
PORTUGUÊS

01.  Está correta a grafia de todas as palavras na frase:
a) O sonho do cronista parece estravagante, mas há que se reconhecer nele a beleza de uma 
vida a ser levada com muito mais distenção.
b) Quem vive de forma mais displiscente não é o homem distraído das obrigações, mas aquele 
que atribue importância exclusiva aos negócios e à rotina urbana.
c) Um telefone corta abruptamente nossa evazão imaginária, e anotamos nomes e números, na 
sugeição aos velhos hábitos e compromissos.
d))  Se uma vida mais natural nos restitui a extinta simplicidade, que empecilhos tão fortes nos 
impedem de desfrutá-la?
e) A singeleza de uma vida natural exclue, é obvio, aqueles valores supérfluos que encorporamos 
sem nunca os analisar.

02. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas SOMENTE na frase:
a)) Quando se fatigam os corpos, as almas restam mais sossegadas e limpas.
b)  O  que  aflige  o  autor  é  os  compromissos  e  os  ofícios  vãos,  com  os  quais  se  envolvem 
permanentemente.
c) Não dura senão um rápido instante os vislumbres de uma vida mais simples.
d) Todas as coisas que se sonha nascem de carências reais.
e) Se houvessem mais coisas simples em nossa vida, não sonharíamos tanto com elas.

03. Transpondo-se para a voz passiva a frase Eles não me dão prazer algum, resultará a forma 
verbal
a) têm dado.
b)) é dado.
c) tem sido dado.
d) teriam dado.
e) foi dado.

04. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas na frase:
a) Se todos se detessem mais do que um instante, um sonho seria mais que um sonho.
b) Como nunca te conviu sonhar, deduzo que sejas feliz.
c))O cronista provê de sonhos sua vida, ainda que sejam fugazes.
d) De onde proviram as gravatas, que se ostentam tão vaidosamente?
e) Ah, se retêssemos por mais tempo os sonhos que valham a pena sonhar...

05. Para preencher de modo correto a lacuna da frase, o verbo indicado entre parênteses deverá 
adotar uma forma do plural em:
a)) As normas que num código legal se ...... (estipular) devem acompanhar a prática das ações 
sociais.
b) As recentes alterações que ......  (haver) no Código Civil brasileiro são elogiáveis em muitos 
aspectos.
c) Não nos ...... (dizer) respeito definir o que é ou não é legítimo, se não distinguimos entre o que 
é e o que não é um fato social.
d) Se dos postulados dos códigos ...... (nascer) todo direito, a justiça humana seria uma simples 
convenção.
e) Ao longo das lutas feministas tanta coisa se ...... (conquistar) que muitos dispositivos legais se 
tornaram imediatamente obsoletos.



06. A expressão de cujo preenche corretamente a lacuna da frase:
a) É um processo de luta ...... sucesso muitas se empenham.
b) As novidades do novo Código Civil, ...... muito se falou, são um tanto tímidas.
c))  As  lutas  feministas,  ......  sucesso  ninguém  mais  duvida,  travaram-se  ao  longo  de  muitas 
décadas.
d) A grande tarefa do legislador, ...... esforço devemos reconhecer, é acompanhar a evolução dos 
fatos da cultura.
e) As práticas sociais, ...... valor nenhum outro deveria se sobrepor, são por vezes ignoradas.

GABARITO

01. D
Comentário: 
a) O sonho do cronista parece extravagante, mas há que se reconhecer nele a beleza de uma 
vida a ser levada com muito mais distensão.
b) Quem vive de forma mais displicente não é o homem distraído das obrigações, mas aquele que 
atribui importância exclusiva aos negócios e à rotina urbana.
c) Um telefone corta abruptamente nossa evasão imaginária, e anotamos nomes e números, na 
sujeição aos velhos hábitos e compromissos.
e) A singeleza de uma vida natural exclui, é obvio, aqueles valores supérfluos que incorporamos 
sem nunca os analisar.

02. A
Comentário: 
b) O que aflige o autor SÃO os compromissos e os ofícios vãos,  com os quais se envolvem 
permanentemente.
c) Não DURAM senão um rápido instante os vislumbres de uma vida mais simples.
d) Todas as coisas que se SONHAM nascem de carências reais.
e) Se HOUVESSE mais coisas simples em nossa vida, não sonharíamos tanto com elas.

03. B
Comentário: O verbo na transposição de uma voz para a outra permanece no mesmo tempo e 
modo e o que era objeto direto passa a ser, na passiva, sujeito paciente.

04. C
Comentário: 
a) Se todos se DETIVESSEM mais do que um instante, um sonho seria mais que um sonho.
b) Como nunca te CONVEIO sonhar, deduzo que sejas feliz.
d) De onde PROVIERAM as gravatas, que se ostentam tão vaidosamente?
e) Ah, se RETIVÉSSEMOS por mais tempo os sonhos que valham a pena sonhar...

05. A
Comentário: a questão é de concordância verbal,ou seja, o verbo deve concordar com o sujeito.
As normas que num código legal se estipulam, devem acompanhar a prática das ações 
sociais.

06. C
Comentário: Questão  de  emprego  dos  pronomes  relativos.  O  pronome   “cujo”  e  flexões  é 
empregado  quando  o  segundo  termo  da  oração  adjetiva  é  um  substantivo  com  o  qual  vai 
concordar e se houver um termo – nome ou verbo – que exija preposição, esta deve migrar para 
antes do pronome relativo. No caso dessa questão quem duvida, duvida de.


