
PORTUGUÊS

01. Houve muita _____ na _____ sobre os serviços de _____ que deveriam ser feitos na agência.
a) Controvérsia – discussão – fachina
b) Controvércia – discução – faxina
c) Controvérsia – discussão – faxina
d) Controvércia – discução – fachina
e) Controverssia – dircurssão – faxina

02. A falta de _____ com relação às _____ de licenças tornou o projeto _____.
a) Consenso – concessões – inexequível.
b) Concenso – concessões – inezequível.
c) Consenso – conceções – inexeqüível.
d) Concenso – conceções – inezeqüível.
e) conssenso – concessões – inexeqüível

03. Assinale o item em que a colocação pronominal está conforme a norma vigente
a) Encontrarei-o amanhã, após o jantar.
b) Aquilo não parece-me brincadeira.
c) Levantei-me logo que vocês partiram.
d) Teriam-lhe falado sobre o assunto?
e) Poderá-se resolver o problema?

04. Identifique a frase em que a palavra se equivale a uma conjunção subordinada condicional.
a) Ela se refez do choque e dirigiu-se a mim.
b) Enquanto se preparava para a festa, lembrou-se de seu par, toda animada.
c) Se chegares mais cedo, poderemos conversar.
d) Brincava-se de bandido e mocinho naquela época.
e) Consertam-se aparelhos de som e televisão.

05. 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.

06. Identifique a frase em que é possível outro tipo de concordância nominal.
a) Tinha transtornada a fala e o semblante.
b) Sem dúvida, são leis o mais severas possível.
c) A avenida estava meio tumultuada àquela hora.
d) As plantações ficaram bastante danificadas com a geada.
e) Água da fonte é bom para a saúde.

07. 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?

08. Quanto ao sujeito da oração “Havia um homem apaixonado por um rio”, afirmamos que é:
a) Um homem
b) Indeterminado
c) A oração não apresenta sujeito
d) Um homem apaixonado
e) Por um rio

09.  Em:  “Isso lhe trazia serenidade”, temos que os termos  serenidade  e  lhe classificam-se,
respectivamente, como:
a) Objeto indireto – objeto direto
b) Objeto direto - complemento nominal
c) Objeto direto - objeto indireto
d) Complemento nominal – objeto indireto
e) Objeto direto – predicativo

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra,  com certeza seus tripulantes
diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição
dos recursos naturais.  Essas são palavras de um renomado cientista americano.  Apesar  dos
avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O
que  chamamos orgulhosamente  de  civilização nada  mais  é  do que uma agressão  às  coisas
naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios,
o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso
não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito
tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

10. Segundo o Texto, o cientista americano está preocupado com:
a) a vida neste planeta.
b) a qualidade do espaço aéreo.
c) o que pensam os extraterrestres.
d) o seu prestígio no mundo.
e) os seres de outro planeta.

GABARITO

01. C
Comentário: questão de ortografia. É sempre bom consultar um dicionário.

02. A
Comentário: questão de ortografia. Importante observar que o trema não é mais empregado em
palavras da Língua Portuguesa



03. C
Comentário:  questão  de  próclise,  ênclise  e  mesóclise. Não  se  começa  frase  com  pronome
oblíquo.
a) Encontrá-lo-ei amanhã, após o jantar.
b) Aquilo não me parece brincadeira.
d) Ter-lhe-iam falado sobre o assunto?
e) Poder-se-á resolver o problema?

04. C
Comentário: nesse  caso  o  SE  é  igual  a  Caso  e  por  isso  classificados  como  conjunções
subordinativas condicionais.

05. D
Comentário: nesse caso “dos Beatles” é um adjunto adnominal – tem valor de posse.
Na letra A, “ao Iraque” é complemento – termo paciente em relação ao anterior.
Na letra B, “dos empregados” é paciente em relação ao termo “pagamento”.
Na  letra  C,  os  nazistas  são  julgados  por  isso  complemento  nominalNa  letra  E,  o  corpo  é
movimentado.

06. A
Comentário: quando o adjetivo está anteposto ao substantivo, prioriza-se a concordância atrativa,
mas a gramática também está correta – Tinha transtornados a fala e o semblante.

07. E
Comentário:  Com  a  locução  pronominal  estrutura  com  pronome  indefinido  +  preposição  +
pronome pessoal, se o pronome indefinido estiver no singular, o verbo concorda com o pronome
no singular. A frase correta seria Algum de vós fará o depósito no Banco.

08. C
Comentário: o verbo haver no sentido de “existir” é impessoal não apresentando sujeito por isso
não tem com quem concordar permanecendo no singular.

09. C
Comentário: o verbo “trazer” é transitivo direto e indireto tendo que , obrigatoriamente, apresentar
dois complementos um objeto direto (serenidade) e um indireto (lhe).

10. A
Comentário: a preocupação com o planeta é visível quando ele fala sobre a falta de cuidado e da
destruição  de  recursos  naturais,  envenenamento  de  terras  concluindo  que  tudo  isso  é  uma
autêntica guerra contra a natureza.


