
Português

01- Uma mesma regra de acentuação abrange o seguinte conjunto.
a) afáveis, lápis, saúde, miosótis
b) ruído, baú, saí, saída
c) atacá-lo, sofás, possuí, possuí-la
d) nós, heróis, indóceis, amáveis
e) falência, Antônio, repórter, pântano

02- V. Exª ________ que posso __________ ?
a) julgais - auxiliá-lo 
b) julga - auxiliar-vos 
c) julga - auxiliá-lo 
d) julgais - auxiliar-vos
e) julgueis – auxiliar-lo 

03- Vejamos as seguintes frases:
 I. Aspiro o aroma da flor. 
II. Aspiro a um salário melhor. 
III. Prefiro chá a chocolate. 
IV. Custa-me crer nos políticos. Quanto à correção gramatical, podemos dizer que
a) Apenas a primeira está certa.
b) Todas estão certas.
c) Só a primeira está errada.
d) Somente a segunda está errada.
e) Todas estão erradas.

04- Verbo certo no singular.
a) Procurou-se as mesmas pessoas 
b) Registrou-se os processos
c) Respondeu-se aos questionários 
d) Ouviu-se os últimos comentários
e) Somou-se as parcelas

05- Verbo deve ir para o plural.
a) Organizou-se em grupos de quatro.
b) Atendeu-se a todos os clientes. 
c) Faltava um banco e uma cadeira. 
d) Pintou-se as paredes de verde.
e) Já faz mais de dez anos que o vi.

Gabarito
01. B
Comentário: na alternativa b as palavras apresentam I e U como segunda letra do hiato sem 
estarem precedidas de ditongo, por isso acentuadas.

02. C
Comentário: todo pronome de tratamento leva o verbo e os demais pronomes para a terceira 
pessoa do singular ou do plural.



03. B
Comentário: o verbo aspirar possui duas regências; transitivo indireto no sentido de desejar e 
transitivo direto no sentido de respirar, sorver. O verbo preferir é transitivo direto e indireto e regido 
pela preposição A; o verbo custar no sentido de ser difícil é transitivo indireto e não aceita pessoa 
como sujeito.

04. C
Comentário: o verbo é transitivo indireto e o SE é um pronome indeterminador do sujeito; nas 
demais frases o verbo é transitivo direto e o SE é um pronome apassivador e o termo seguinte 
exerce  a  função  sintática  de  sujeito  com  quem  o  verbo  deve  concordar.  Com  o  pronome 
indeterminador o verbo fica no singular porque não identifica-se o sujeito.

05. D
Comentário: o verbo transitivo direto + o SE apassivador exemplifica uma voz passiva – aquela 
em que o sujeito sofre a ação - por isso o verbo deve concordar com o sujeito – Pintaram-se as 
paredes de verde.


