
PORTUGUÊS

01. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto está errada.
a) os pés-de-chumbo.
b) os corre-corre.
c) as públicas-formas.
d) os cavalos-vapor.
e) os vaivéns.

02. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do adjetivo.
a) força de leão - força leonina.
b) perímetro da cidade - perímetro urbano.
c) homem sem cabelo - homem imberbe.
d) máquina de guerra - máquina bélica.
e) agilidade de gato - agilidade felina.

03.  Assinale a alternativa em que o verbo lembrar-se está no futuro do pretérito do indicativo.
a) lembrar-me-ei.
b) lembrar-se-ão.
c) lembrar-se-ia.
d) lembraram-se.

04.  Ele verificou que o Imposto de Renda ..........  na fonte o equivalente aos lucros ..........  da 
venda de duas casas, os quais .......... uma alta soma.
a) retera, provindos, perfizeram.
b) retera, providos, perfazeram.
c) retivera, provistos, perfizeram.
d) retivera, provindos, perfizeram.
e) retivera, providos, perfazeram.

05. ........., por algum tempo, os elementos detidos.
a) Preveni-o que retesse.
b) Preveni-lhe que retesse.
c) Preveni-o de que retivesse.
d) Preveni-lhe de que retivesse.

06.  Se .......... e .........., visitai-me no Natal.
a) quereres, poderes.
b) quiserdes, puderdes.
c) quiserdes, puderes.
d) quiseres, puderes.

07. Sou favorável a que você não desista da luta.
A oração destacada é:
a) coordenada sindética.
b) subordinada adjetiva explicativa.
c) a principal do período.
d) subordinada substantiva completiva nominal.



08. Só compramos frutas que estão maduras.
A oração grifada é:
a) a principal do período.
b) subordinada adjetiva restritiva.
c) subordinada adverbial temporal.
d) subordinada substantiva objetiva direta.

09. Os velhos lembraram-se do passado, os moços aproveitaram o presente, ninguém cuidou do 
futuro.
Os termos grifados no período acima exercem a função sintática, respectivamente, de:
a) sujeito e objeto direto.
b) adjunto adnominal e objeto indireto.
c) objeto direto e objeto direto.
d) predicativo do sujeito e sujeito.

10. No período  São tais  as injustiças econô-micas,  que suas conseqüências se refletem nas 
transações especulativas. - há uma ora-ção subordinada:
a) adjetiva restritiva.
b) adverbial condicional.
c) adverbial causal.
d) adverbial consecutiva.

GABARITO

01. B
Comentário: Os corres-corres ou os corre-corres.

02. C
Comentário: Homem sem cabelo = homem calvo.
Imberbe é sem barba.

03. C
Comentário: Lembrar-se-ia.
Lembrar-me-ei e lembrar-se-ão – futuro do presente do indicativo.
Lembraram-se  – pretérito perfeito do indicativo.

04. D
Comentário:  O verbo  ter no pretérito-mais-que-perfeito do Indicativo faz  tivera. Todos os seus 
derivados farão da mesma forma: reter - retivera.
O verbo vir tanto no gerúndio como no particípio faz vindo. Todos os seus derivados farão da 
mesma forma: provir - provindos.
O verbo  fazer no pretérito perfeito do indicativo faz  fizeram. Todos os seus derivados farão da 
mesma forma: perfazer - perfizeram.

05. C
Comentário: Preveni-o de que retivesse.
Retesse não existe – reter é derivado de ter – ter no pretérito imperfeito do subjuntivo é tivesse, 
então reter – retivesse.
Prevenir pede dois complementos; um, objeto direto (-o); outro, objeto indireto (de que retivesse).
Na opção D, há dois objetos indiretos (-lhe e de que retivesse)



06. B
Comentário: Ambos no futuro do subjuntivo e na 2ª pessoa do plural (vós)
Quiserdes – do verbo querer.
Puserdes – do verbo pôr.

07. D
Comentário:  ...a  que  você  não  desista  da  luta está  completando  o  sentido  do  nome 
FAVORÁVEL, logo completiva nominal.

08. B
Comentário: A oração subordinada é aquela que depende de outra sintática e semanticamente, 
ou seja, depende de outra para ser completa tanto quanto à estrutura quanto ao sentido.
1º) Completando o sentido da Oração Principal, a subordinada recebe o nome de substantiva.
2º) Caracterizando ou restringindo o sentido de um ser da Oração Principal,  a subordinada é 
chamada de adjetiva.
3º) Indicando uma circunstância diferenciadora para a Oração Principal, a subordinada é chamada 
de adverbial.

Em:
Só compramos frutas que estão maduras. 
A oração grifada dá uma característica para um ser (frutas) da Oração Principal, restringindo o seu 
sentido (não é qualquer fruta, apenas a que está madura); sendo assim, será chamada de Oração 
Subordinada Adjetiva Restritiva.

09. A
Comentário: OS VELHOS lembram ... – sujeito.
... aproveitaram O PRESENTE ... – objeto direto.

10. D
Comentário: QUE é conjunção consecutiva nessa frase.


