
Português

01- As normas de concordância estão inteiramente respeitadas na frase:
(A) Muitos julgam imprescindíveis que se consulte os especialistas para que se avalie com 
precisão os livros de uma velha biblioteca.
(B) Qualquer um dos que entram desprevenidos numa velha biblioteca podem se defrontar com 
surpresas de que jamais se esquecerá.
(C) Mesmo que hajam passado cem anos, as fotos revelam instantâneos de um presente perdido, 
no qual não se contava com os efeitos do tempo.
(D) Nada do que se lê nos grandes livros, mesmo quando extinta a época em que foram escritos, 
parecem envelhecidos para quem os compreende.
(E) Lá estão, como se fosse hoje, a imagem das jovens e sorridentes senhorinhas daqueles 
tempos, inteiramente alheias ao passar do tempo.

02- Diante das fotos antigas, olhamos as fotos para captar dessas fotos a magia do tempo que 
repousa nessas fotos. Evitam-se as abusivas repetições da frase acima substituindo-se os 
elementos sublinhados por, respectivamente:
(A) olhamo-lhes - captá-las - lhes repousa
(B) as olhamos - captar-lhes - nelas repousa
(C) olhamo-las - as captar - repousa nas mesmas
(D) olhamo-las - captar-lhes - nelas repousa
(E) olhamo-as - lhes captar - lhes repousa

03- O verbo indicado entre parênteses adotará, obrigatoriamente, uma forma no plural, ao se 
flexionar na seguinte frase:
(A) À grande maioria dos livros de uma biblioteca ......(caber) um destino dos mais melancólicos.
(B) É comum que livros antigos, na perspectiva de um herdeiro pouco afeito às letras, ...... 
(representar)
mais um incômodo do que uma dádiva.
(C) ....... (costumar) haver muitas surpresas para quem se propõe a vasculhar uma antiga 
biblioteca.
(D) Pouca gente, tendo o compromisso de avaliar uma biblioteca, ...... (saber) separar com rigor 
os livros valiosos dos que não o são.
(E) ....... (ocorrer) a muitos imaginar que uma velha biblioteca valerá mais pela quantidade do que 
pela qualidade dos livros.

04- O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado numa forma do singular para 
preencher corretamente a lacuna da seguinte frase:
I. Ninguém, entre nós, ............ (habilitar-se) a tempo de se inscrever no próximo concurso.
II. A quitação de todas as prestações restantes só se ........ (dar) se ganharmos a causa.
III. Por mais que nos .......... (ameaçar) de recorrer à justiça, nossos fiadores sabem que não nos 
é possível quitar essa dívida.
Atende ao enunciado da questão SOMENTE o que está em
(A) III.
(B) II.
(C) II e III.
(D) I e III.
(E) I e II.



05- A má construção tornou confusa a redação da seguinte frase:
(A) Nenhuma das atuais medidas surtirá efeito, porquanto efetivamente se ponham em prática.
(B) O poder dos sindicatos de trabalhadores vem-se esvaziando com a crise econômica e o 
aumento do desemprego.
(C) Nos ônibus apinhados, os passageiros perdem a dignidade de usuários e se equiparam a 
cargas que vão sendo transportadas. 
(D) Muito embora as intenções do projeto sejam boas, na prática ele não trará benefícios para a 
maioria dos funcionários.
(E) Não obstante haja desconfiança quanto ao sucesso do espetáculo, investiu-se nele uma 
enorme soma de dinheiro.

06- A emissora informa que ................., o Presidente da República, falará às 20 horas. Marque a 
opção que completa corretamente a frase.
(A) Vossa Excelência
(B) Sua Excelência
(C) Vossa Senhoria
(D) Sua Senhoria
(E) Vossa Eminência

07- A pesquisa ............... muitos participaram foi realizada em diferentes períodos do ano.
De acordo com a norma culta da língua, completa corretamente a frase a opção:
(A) que
(B) sobre que
(C) de que
(D) a que
(E) com que

08- .................... o menino se espantava tanto ao entrar no santuário?
As casas ficavam escondidas .................. o nevoeiro era espesso.
Para preencher corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem, devemos usar:
(A) Por que/ porque.
(B) Por que/ porquê.
(C) Por quê/ por que.
(D) Por que/ por que.
(E) Por quê/ porquê.

09- Marque a opção em que a regência do verbo NÂO está adequada, conforme a norma culta.
(A) O pesquisador agregou-se ao grupo da universidade.
(B) O auxiliar inseriu os dados no computador.
(C) A criança agradeceu os primos o presente.
(D) A situação de crise influiu na decisão do conselho.
(E) Todos procederam ao projeto de vendas.

10- Assinale a opção em que a retirada da(s) vírgula(s) NÂO modifica o sentido da sentença.
(A) João, desenha uma ave no caderno.
(B) No dia 05 de outubro, comemora-se o Dia da Ave.
(C) Chamei a menina, que estava sentada, e ela não se mexeu.
(D) Ela falava sem parar - da festa, do fim de semana e das férias de verão.
(E) A secretária, organizada, não deixa o trabalho para o dia seguinte.



Gabarito

01. C
Comentário: 
Erros destacados nas demais opções:
(A) Muitos julgam imprescindíveis que se consulte os especialistas para que se avalie com 
precisão os livros de uma velha biblioteca.
(B) Qualquer um dos que entram desprevenidos numa velha biblioteca podem se defrontar com 
surpresas de que jamais se esquecerá.
(D) Nada do que se lê nos grandes livros, mesmo quando extinta a época em que foram escritos, 
parecem envelhecidos para quem os compreende.
(E) Lá estão, como se fosse hoje, a imagem das jovens e sorridentes senhorinhas daqueles 
tempos, inteiramente alheias ao passar do tempo.

02. D
Comentário:  A forma verbal “olhamos” termina por S, logo o pronome oblíquo “as” assume a 
forma “las”, sem o S. O verbo “captar” é transitivo indireto, por isso o pronome oblíquo é o “lhes”. 
Na última substituição, a preposição “em”, exigência do verbo repousar, se junta ao pronome 
“elas”, formando “nelas”.

03. B
Comentário:  Apenas nesta letra o sujeito está no plural: “... livros antigos...”. Nas demais opções, 
os sujeitos estão no singular:
(A) A grande maioria...
(C) ... haver...
(D) Pouca gente...
(E) ... imaginar...

04. E
Comentário:  Apenas na terceira assertiva o verbo ficaria no plural para concordar com seu 
sujeito posposto “nossos fiadores”.

05. A
Comentário:  Esta opção não possui sentido, já que a conjunção “porquanto”(explicativo) está 
mal empregada entre as orações.

06. A
Comentário:  O pronome de tratamento “Vossa Excelência” é usado para Presidentes da 
República.

07. C
Comentário:  O pronome relativo “que” é precedido pela preposição “de” em conseqüência de o 
verbo “participar” ser transitivo indireto e exigi-la.

08. A
Comentário:  Na primeira lacuna, há uma pergunta direta, por isso “Por que”. Já na segunda há 
uma relação de causa.

09. C
Comentário: O verbo “agradecer” é transitivo direto e indireto, sendo assim a frase correta seria: 
“A criança agradeceu Aos primos o presente.”



10. B
Comentário:  Mudanças de sentidos nas demais opções:
(A) Com vírgula é vocativo; sem, sujeito;
(C) com vírgula é or. adjetiva explicativa; sem, adjetiva restritiva;
(D) com vírgula há uma enumeração; sem, “do fim de semana” qualifica a “festa”;
(E) com vírgula, a secretaria nem sempre é organizada; sem, ela sempre é.


