
Português

Era uma vez um homem que estava pescando,  Maria.  Até que apanhou um peixinho! Mas o 
peixinho era tão pequenininho e inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o 
homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do 
coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no 
quente. E desde então, ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a 
trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores. Pelo café. Como era tocante 
vê-los no “17”! – o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante 
moca,  com a outra lendo o jornal,  com a outra fumando,  com a outra cuidando do peixinho, 
enquanto  este,  silencioso  e  levemente  melancólico,  tomava  laranjada  por  um  canudinho 
especial... 
Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora 
pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: 
“Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho 
do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o 
seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...”. 
Dito isso, verteu copioso pranto e,  desviando o rosto,  atirou o peixinho n’água. E a água fez 
redemoinho, que foi depois serenando, serenando... até que o peixinho morreu afogado... 

(Mário Quintana. Prosa e Verso. Porto Alegre: Globo, 1978. p. 27)

01- Transpondo a frase “Tanto os jornais quanto as revistas transmitiam a notícia” para a voz 
passiva, a forma verbal resultante será:
A) eram transmitidas. 
B) foi transmitida. 
C) se transmitiram. 
D) era transmitida. 
E) tinha-se transmitido.

02- O verbo que contém a mesma regência verbal que o grifado na frase abaixo é:
 A tarefa do professor consistia em ensinar a matéria.
A) chegar.
B) aspirar (sentido de almejar).
C) confiar.
D) ir.
E) perder.

03- O avanço tecnológico implica dependência virtual.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é o também grifado em:
A) Moramos todos num país revolucionário.
B) Faltaram três funcionários ao trabalho hoje. 
C) O menino namorava a filha do rei. 
D) Ele sempre simpatizou com a matéria. 
E) A educação visa ao progresso do povo. 

04- Quando alcançaram a ponte, e por não agüentarem mais andar, os mochileiros pararam e 
decidiram fazer um lanche. 
Identificam-se nos segmentos destacados acima, respectivamente, noções de:
A) causa e concessão.
B) modo e consequência.
C) temporalidade e causa.



D) consequência e oposição.
E) modo e temporalidade.

05- Assinale a alternativa que apresenta ERRO no emprego da regência verbal:
A) Esta é a música que o povo gosta.
B) Esta é a marca em que o mundo confia.
C) Segue anexo o documento a que você se refere.
D) O time perdeu o gol de que tanto precisava.
E) Esta é a quantia de que dispomos para investir.

Gabarito
01. D
Comentário:
A) Forma verbal em desacordo.
B) Forma verbal em desacordo.
C) Forma verbal em desacordo.
D) Transposição para a voz passiva: “A notícia era transmitida tanto pelos jornais quanto pelas 
revistas”. 
E) Forma verbal em desacordo.

02. C
Comentário:
A) O verbo “chegar” é intransitivo e rege a preposição “a”.
B) O verbo “aspirar” no sentido de “almejar” é transitivo indireto e rege a preposição “a”.
C) Os verbos “consistir” e “confiar” exigem a preposição “em”, logo, possuem a mesma regência. 
D) O verbo “ir” é intransitivo e rege a preposição “a”.
E) O verbo “perder” é transitivo direto e não rege preposição.

03. C
Comentário:
A) O verbo “morar” tem como complemento um advérbio de lugar.
B) Transpondo a frase para a ordem direta, temos: Três funcionários faltaram ao trabalho hoje. O 
verbo “faltar” tem como complemento um advérbio.
C) Os verbos “implicar” e “namorar” exigem objeto direto, pois são verbos transitivos diretos, logo 
não regem preposição. 
D) O verbo simpatizar é indireto e rege, logo, tem como complemento um objeto indireto.
E) O verbo “visar” indicando “acarretar” é transitivo indireto, logo, possui como complemento um 
objeto indireto.

04. C
Comentário:
A) Em desacordo.
B) Em desacordo.
C)  A conjunção  “quando”  determina  tempo  e,  através  da  interpretação  do  período,  pode-se 
concluir que o primeiro segmento indica tempo, e o segundo indica causa, uma vez que por causa 
de “não agüentarem mais andar”, “resolveram parar”.
D) Em desacordo.
E) Em desacordo.



05. A
Comentário: 
A) O verbo “gostar” é transitivo indireto e rege a preposição “de”. Correção: “Esta é a música de 
que o povo gosta.”
B) O verbo “confiar” rege a preposição “em”, logo o emprego está correto.
C) O verbo “referir” rege a preposição “a”, logo o emprego está correto.
D) O verbo “precisar” rege a preposição “de”, logo o emprego está correto.
E) O verbo “dispor” rege a preposição “de”, logo o emprego é devido.


