
Português

01- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase. Mesmo 
que o grupo _________, não conseguiríamos que os diretores ________ os compromissos que 
________ sido propostos.
(A) interviesse , mantivessem , têm
(B) intervesse , mantessem, têm
(C) interviesse , mantinham , tem
(D) intervisse , mantivessem ,têm
(E) intervinha , mantessem , tem

02-  Em,  O candidato,  tendo recorrido  à  banca examinadora,  não conseguiu  a  atribuição dos 
pontos que ___________. A lacuna deve ser preenchida pela expressão
(A) lhes era devido
(B) lhes eram devidos
(C) lhe eram devidos
(D) lhe era devido
(E) lhe eram devido

03- A alternativa em que as palavras acentuadas seguem a mesma regra da sequência inquérito -  
saíram - decência é
(A) judaísmo - também - história.
(B) meritíssimo - ruína - intempérie.
(C) provável - herói - memória.
(D) longínquo - egoísta - mantêm.
(E) público - frequência - impossível.

04- Assinale a alternativa em que as palavras completam, correta e respectivamente, as lacunas 
das frases a seguir.
I. Os gritos chegaram até _____.
II. Entre _____ e você há uma grande semelhança.
III. Entregou os documentos para _____ analisar.
(A) eu . mim . eu
(B) mim . eu . eu
(C) eu . eu . mim
(D) eu . mim . mim
(E) mim . mim . eu

05- Leia as frases.
I. Este caso de homicídio é idêntico com o outro.
II. Prefiro este juiz àquele outro.
III. O advogado chamou ao réu.
IV. Assistimos ao julgamento com atenção.
Quanto à regência verbal e nominal, estão corretas apenas as frases contidas em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.



Gabarito
01.  A
Comentário: o verbo “intervir” é conjugado como o verbo VIR; o verbo “manter” , como o verbo 
TER e o Têm acentuado por ser diferencial de número e concorda com o sujeito no plural

02. C
Comentário: lhe = candidato por isso no singular; os pontos eram devidos.

03. B
Comentário: classificação na sequência – toda  proparoxítona é acentuada; “i” como segunda 
letra de um hiato e não precedido de ditongo é acentuado seguido ou não de S; toda paroxítona 
terminada em ditongo é acentuada.

04. E
Comentário: as preposições atraem os pronomes oblíquos tônicos e antes de verbo emprega-se 
o pronome reto quando esse é sujeito do infinitivo.

05. D
Comentário: questão de regência verbal e nominal
I. Este caso de homicídio é idêntico AO outro.
II. Prefiro este juiz àquele outro. (preferir transitivo direto e indireto sem elementos de comparação 
nem de intensificação)
III. O advogado chamou O réu. (sentido de solicitar  a presença)
IV. Assistimos ao julgamento com atenção. (assistir no sentido de ver é transitivo indireto e regido 
pela preposição A)


