
PORTUGUÊS

01. Assinale a opção em que a colocação do pronome pessoal átono é INACEITÁVEL em relação 
à norma culta:
a) Vê-lo-ei na próxima semana.
b) Pretendia dizer-lhe que o amo muito.
c) Podes-me emprestar uma camisa esporte?
d) O povo tinha dado-lhe um voto de confiança.

02. Assinale a opção em que se ERROU na classificação do elemento mórfico em destaque:
a) aproximadO – O – vogal temática;
b) meteM - M - desinência número-pessoal.
c) tranquilamente - -A – vogal temática
d) TRANSportando - TRANS - prefixo.

03. A palavra que não apresenta mudança de vogal tônica na formação de seu plural é:
a) socorro;
b) forno;
c) bolso;
d) posto.

04. Seguindo  as  normas  gramaticais  da  língua  culta,  a  sugestão  "Seja  trabalhador  e  você 
também será venturoso.", se for expressa na terceira pessoa do plural. tornar-se-á:
a) Sede trabalhadores e vós também sereis venturosos.
b) Sejam trabalhadores e vós também sejais venturosos.
c) Sê trabalhadores e vocês também serão venturosos.
d) Sejam trabalhadores e vocês também serão venturosos.

05. Analise o emprego dos conectivos que sublinhados no fragmento a seguir:  "o impassível 
gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os  
tiros  que  lhe desfechavam  no  dorso,  deixando  sem  um  gemido  que lhe  abrissem  as 
entranhas de granito".
Assinale a opção correta.
a) Nas três ocorrências, o que é pronome relativo.
b) Na primeira ocorrência, o que é sujeito da oração seguinte.
c) Na segunda ocorrência, o que é expletivo, podendo ser retirado da sentença sem prejuízo do 
sentido.
d) Na terceira ocorrência, o que é o objeto direto do verbo deixar.

GABARITO

01. D
Comentário: O verbo no particípio (forma nominal) não aceita a ênclise.

02. A
Comentário: É desinência de gênero porque “tranquilamente” é um advérbio derivado do adjetivo 
tranquilo que passado para o feminino e acrescido do sufixo –mente passa a ser advérbio de 
modo.



03. C
Comentário: Todas as palavras fazem plural metafônico, isto é, a vogal O é fechada no singular e 
aberta no plural a única exceção dentre as palavras listadas é bolso em cujo plural o O permanece 
fechado.

04. D
Comentário: A terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo sai do presente do subjuntivo e 
o pronome acompanha a pessoa.

05. A
Comentário: Nas três ocorrências o “que” é um pronome relativo (= o qual e flexões) e introduz 
orações subordinadas adjetivas restritivas


