
Português

01-  O texto que não apresenta incorreção algum quanto às normas gramaticais da expressão 
culta e:
a) Terminado as férias, prestou exame para Engenharia e, quando ia pagar a tacha para a reserva 
da vaga, foi convocado para Exame Médico na Escola Naval. 
b) Antes de os exames terminarem, procurem informar-se das datas em que se tornarão públicas 
as médias e os nomes dos convocados para os Exames de Sanidade Física.
c) A polícia Militar chegou à praça pouco depois que o comício se iniciara e começaram a atirar  
para o alto e a lançar bombas de gaz lacrimogêneo contra a multidão. 
d) Sábado próximo, haverá um casamento que não posso deixar de comparecer: a moça cujos 
pais  foram  nossos  vizinhos  na  casa  que  moramos  antes,  trouxe  o  convite  e  insistiu  que 
comparecêssemos todos.
e)  Tudo  aquilo  que  a  polícia  necessitar  de  meios  para  chegar  a  esse  objetivo,  ela  terá  a 
responsabilidade de apurar até o fim, doa a quem doer esses fatos.

02- Passando para a voz passiva a frase "Os empresários mantiveram os candidatos à distância", 
teremos:
(A) Manter-se-ão aos candidatos à distância. .
(B) Manter-se-ia o candidato à distância. 
(C) Mantiveram-se os candidatos à distância.
(D) Mantêm-se os candidatos à distância.
(E) Mantém-se os candidatos à distância.

03- Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente, as lacunas abaixo:
1. O verso ................ se refere o poeta é mais belo, mais variado e mais imprevisto.
2. O verso .................. trata o poeta é mais belo, mais variado e mais imprevisto.
3. O verso ................... o poeta monta seu poema é mais belo, mais variado e mais imprevisto. 
4. O verso .................. o poeta constrói e mais belo, mais variado e mais imprevisto.
a) em que - a que - que - de que. 
b) a que - de que - que - de que.
c) com que - que - com que - de que. 
d) que - de que - com que - que.
e) a que - de que - com que - que.

04- Ocorre regência nominal inadequada em:
a) Ele sempre foi insensível a elogios.                         
b) Estava muito necessitado em carinho.
c) Estava sempre pronta a falar                                   
d) Era impotente contra tantas maldades.
e) Sempre fui solícito com a moça.

05- Não contém locução adjetiva:
a) Só há tristezas na guerra.       
b) Olha a beleza do céu.
c) Vede a majestade do mar.     
d) Fala da situação da economia.
e) Admirai a grandeza do Universo.



Gabarito
01.  B 
Comentário: a) taxa; c) gás; d) em que moramos; e) de que a polícia.

02.  C 
Comentário:  voz  passiva  sintética.  O  verbo  flexionado  no  tempo  do  verbo  da  voz  ativa  , 
concordando com o termo que será o sujeito da passiva + se – pronome apassivador.

03.  E 
Comentário: questão de regência verbal. Quando o verbo exige a preposição, esta migra para 
antes do pronome relativo.

04.  B
Comentário: necessitado de carinho.

05.  E 
Comentário: a  locução  adjetiva  qualifica  um substantivo;  na  alternativa  A não  há  expressão 
qualificando substantivo. 


