
Português

01- Identifique a frase em que não há um complemento nominal.
a) Os ataques ao Iraque foram criticados pelo governo da Rússia.
b) Jamais houve atraso no pagamento dos empregados pelo sindicato.
c) O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo.
d) Sua preferência por músicas dos “Beatles” merecia ser compartilhada.
e) O movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia.

02-  Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas:
A  ..................  da  greve  estava  ....................  pois  os  empregados  ......................  nos  erros 
cometidos no passado.
a) conflagração, eminente, recindiram.
b) deflagração, iminente, incidiram
c) deflagração, iminente, reincidiram
d) deflagração, eminente, reincidiram
e) conflagração, iminente, recindiram

03- Identifique a alternativa em que a concordância verbal está incorreta.
a) O motorista foi um dos que ajudaram os acidentados.
b) Eu, tu e ele assumimos a direção do escritório.
c) João Pessoa é uma cidade bem arborizada.
d) O pai com o filho dirigiram-se à praia.
e) Algum de vós fareis o depósito no Banco?

04- Em que frase o verbo visar foi empregado incorretamente?
a) Visava à nomeação havia anos.
b) Sua campanha visou a conquistar os eleitores indecisos.
c) Com aquele dinheiro visava à compra de um imóvel.
d) O professor visou as provas de seus alunos.
e) O atirador visava o título de campeão mundial..

05- Marque a alternativa em que NÃO há erro quanto à ortografia.
a)  Era  uma criança  feliz.  Embora  não  possuísse  muitos  brinquedos  amava  os  que  tinha.  O 
preferido era o peão azul.
b) O seleiro estava repleto de grãos. Era um ano feliz. Deus iluminou os caminhos do fazendeiro.
c) A estrada estava intransitável. A densa cerração diminuía a visibilidade.
d) O servo é um belo animal. A caça predatória é um crime!
e) Entro silenciosamente e passou desapercebido .

Gabarito
01. D
Comentário: música dos Beatles é um adjunto adnominal com valor de posse. O complemento 
nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado que completa substantivo abstrato, adjetivo 
e advérbio ou é um termo de valor paciente em relação ao substantivo.

02. C
Comentário: questão de vocabulário e ortografia



03. E
Comentário: na locução pronominal desse tipo, quando o pronome indefinido está no singular o 
verbo fica no singular porque apresenta um valor excludente. Algum de vós fará o depósito no 
Banco?

04. E
Comentário: “visar” no sentido de “desejar” é transitivo indireto e regido pela preposição A. O 
atirador visava ao título de campeão mundial.

05. C
Comentário:  questão de parônimos.
a)  Era  uma criança  feliz.  Embora  não  possuísse  muitos  brinquedos  amava  os  que  tinha.  O 
preferido era o PIÃO azul.
b)  O  CELEIRO  estava  repleto  de  grãos.  Era  um  ano  feliz.  Deus  iluminou  os  caminhos  do 
fazendeiro.
c) A estrada estava intransitável. A densa cerração diminuía a visibilidade.
d) O CERVO é um belo animal. A caça predatória é um crime!
e) Entro silenciosamente e passou DESPERCEBIDO .


