
Português

01-  Se  substituirmos  o  verbo  haver  por  existir  na  frase:  "Havia  jardins  e  manhãs  naquele 
tempo", a forma verbal (sem mudança de tempo), ficará assim:
(A) existia
(B) existiria
(C) existiam
(D) existir
(E) existe

02-  Aponte o item em que há ERRO de concordância verbal, segundo a norma culta.
(A) Diríamos que há importantes distinções a fazer entre discurso e história.
(B) Haveremos de refletir sobre o lugar particular do índio na cultura.
(C) Os missionários já haviam amansado o índio e o tomado submisso.
(D) Há vários séculos as línguas indígenas têm tradição apenas oral.
(E) Devem haver vantagens para o índio no contato com o civilizado.

03-   Quanto à concordância verbal, assinale a opção incorreta.
(A) Há hoje, no mundo, o equivalente a vários brasis sem empregos ou vivendo precariamente do 
subemprego.
(B)  O  número  total  de  desempregados  ou  subemprego  alcançam  800  milhões  de  pessoas, 
segundo a Federação Internacional de Empregados Técnicos.
(C) Não há solução à vista nem sequer consenso com relação a causas e soluções para a crise 
do emprego, o mais sério problema estrutural na virada do século. 
(D) O emprego pode ser visto como uma doença diabolicamente complexa e revestida, tal como o 
câncer, de uma multiplicidade de aspectos, cujos mecanismos permanecem mal conhecidos e mal 
explorados.
(E). Depois da Segunda Guerra Mundial, as economias ocidentais ofereceram salários e emprego 
para toda uma geração. Mas, a partir dos anos 70, instalou-se no mundo rico uma nítida dicotomia 
entre emprego e salário.

04-  Quanto à concordância verbal, assinale a opção incorreta.
(A)  Nos próximos 50 anos, o mercado de trabalho mundial estará de tal forma alterado que será 
impossível  evitar  altíssimas taxas de desemprego,  a não ser que radicais  mudanças políticas 
comecem a ser adotadas logo.
(B) Atualmente o número de desempregados no mundo é tão assustador quanto na Depressão 
dos anos 30, e a terceira grande revolução industrial vai muito diferente das ante.
(C) Na primeira Revolução Industrial, quem perdeu emprego na cultura foi para as indústrias. Na 
segunda, quem saiu das indústrias foram para os serviços gerais.
(D) Agora, quando o setor e serviços sendo "desmontado" pela tecnologia, não há opção.
(E) Os empresários estão satisfeitos tendência atual de se usar a força de trabalho temporária, 
sem vínculos empregatícios e, portanto, sem ônus trabalhistas.

05- Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao 
período de pontuação correta:
(A) Teresa, no caso desta tragédia, senti profundamente o que aconteceu.
(B) Teresa, no caso, desta tragédia senti, profundamente o que aconteceu.
(C) Teresa no caso desta tragédia: senti profundamente, o que aconteceu.
(D) Teresa, no caso desta tragédia senti profundamente o que, aconteceu.
(E) Teresa, no caso desta tragédia, senti, profundamente o que, aconteceu.



Gabarito
01. C
Comentário – o verbo haver no sentido de “existir” é impessoal por isso permanece sempre no 
singular, mas o verbo “existir” é pessoal e concorda com o sujeito da frase que, nesse caso, é  
“jardins e manhãs”

02. E
Comentário - o verbo haver no sentido de “existir” é impessoal por isso permanece sempre no 
singular,  e  quando está numa locução verbal,  o  auxiliar  é que fica no singular  – Deve haver 
vantagens para o índio no contato com o civilizado.

03. B
Comentário – a regra de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o sujeito. A 
frase  estaria  correta  reescrita  da  seguinte  forma:  O  número  total  de  desempregados  ou 
subemprego  alcança  800  milhões  de  pessoas,  segundo  a  Federação  Internacional  de 
Empregados Técnicos.

04. C  
Comentário – “...quem saiu das industrias foi para os serviços gerais.”

05.  A
Comentário – a primeira vírgula isola o vocativo e ao mesmo tempo isola um adjunto adverbial 
deslocado pra o meio da oração.


