
Português

01- 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.

02- 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.

03- 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...

04- Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:
(A)) Tirar areia do rio e cortar lenha são atividades a que o cronista se entregaria com amor.
(B) Ele julga ridícula a tira de pano colorido do qual se pretende ficar elegante.
(C) A pessoa cujo o nome anotamos, significará de fato algo para nós?
(D) O ribeirão e o boi, aos quais o cronista deseja pactuar, são exemplos de simplicidade.
(E) Com que providências haveremos de tomar, para mudar nossa vida?

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.



Gabarito
01. A
Comentário: na concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito
(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. (verbo 
haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não possui sujeito por isso fica no singular)

02. B
Comentário: Prazer algum não é dado a mim. O tempo verbal deve ser mantido. O sujeito da voz 
ativa passa a ser o agente da passiva e o objeto direto da ativa passa a ser o sujeito da passiva.

03. 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...

04.  A
Comentário: questão de emprego de pronome relativo que envolve regência.
(B) Ele julga ridícula a tira de pano colorido com a qual se pretende ficar elegante.
(C) A pessoa cujo nome anotamos, significará de fato algo para nós?
(D) O ribeirão e o boi, com os quais o cronista deseja pactuar, são exemplos de simplicidade.
(E) Que providências haveremos de tomar, para mudar nossa vida?

05.  A
Comentário: questão de concordância verbal; observar o sujeito se este estiver no singular, verbo 
no singular; se estiver no plural, verbo no plural. “As normas que num código legal se estipulam...” 
o sujeito é normas – sujeito da voz passiva sintética. O SE é um pronome apassivador.


