
Português

01- Marque a alternativa em que a concordância nominal não está de acordo com a norma culta.
a) A garotinha conservou limpos a boca e o vestido.
b) Aquele casal de negros e a garotinha eram um enigma para o escritor.
c) Aurora comprou bastante roupas e calçados no Shopping.
d) Saiu prometendo carinho e castigo intensos.
e) Um e outro aluno aplicados foram recompensados.

02-  Marque a  única  alternativa em que a concordância nominal  está  de acordo com a norma 
culta.
a) É proibida entrada de estranhos neste local.
b) As mães conversavam sérias com as filhas.
c) Banana é ótima para a saúde.
d) As polícias civil e militar ajudaram a socorrer os flagelados.
e) A criança era tal qual os pais.

Leia o poema de Cecília Meireles abaixo transcrito:

RETRATO

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:

Em que espelho ficou perdida
a minha face?

03- Pode-se afirmar que
a) na primeira estrofe, o retrato está representando mais o estado físico da autora que seu estado 
de espírito.
b) o eu-lírico mostra que, apesar de tudo, está aberto para a vida.
c) o eu-lírico chega à conclusão que não se conhece mais.
d) a linguagem usada no poema é predominantemente denotativa.
e) o estado de espírito da autora é otimista.

04-  Em: “Chamei um amigo e decidi fazer um estudo  para saber se meus conhecimentos de 
Português estavam bons.”, a palavra sublinhada indica que foi estabelecida uma relação de:
a) conformidade.
b) concessão.
c) finalidade.
d) condição.
e) adição.



05- A concordância do verbo ‘haver’ está de acordo com a norma padrão em:
a) Devem haver escolas para todas as crianças.
b) Os jovens haviam visitado todas as escolas.
c) Se houvessem escolas melhores, haveria menos desigualdades.
d) Houveram escolas de melhor qualidade em nosso Estado.
e) Haviam jovens que visitavam as escolas todos os dias.

Gabarito
01. C
Comentário: nesse caso o termo “bastante” é um pronome indefinido adjetivo porque esta antes 
de um substantivo com quem concorda. Esse termo só é invariável quando é advérbio – modifica 
verbo, adjetivo e outro advérbio.

02. D
Comentário: São duas policias uma civil e outra militar e o artigo já diz isso.
a) É proibido entrada de estranhos neste local./ É proibida a entrada de estranhos neste local.
b) As mães conversavam sério com as filhas. (advérbio de modo – modifica o verbo)
c) Banana é ótimo para a saúde. (sem artigo o adjetivo não flexiona) A banana é ótima.
e) A criança era tal quais os pais. (“tal” concorda com o antecedente e “qual”, com o consequente).

03. C
Comentário: a autora chega à conclusão de que não se conhece mais quanso se pergunda em 
que espelho sua face se perdeu.

04. C
Comentário: para = a fim de (que)

05. B
Comentário: o verbo “haver” nessa alternativa não está no sentido de existir; é auxiliar e tem valo 
de “ter”. Quando é empregado no sentido de “existir” é impessoal e permanece no singular uma 
vez que está numa oração sem sujeito e, por isso, não tem com quem concordar.
a) Deve haver escolas para todas as crianças.
c) Se houvesse escolas melhores, haveria menos desigualdades.
d) Houve escolas de melhor qualidade em nosso Estado.
e) Havia jovens que visitavam as escolas todos os dias.


