
PORTUGUÊS

01. "Fizeram-me um convite para a festa". Na expressão grifada temos um
a) adjunto adnominal.
b) complemento verbal.
c) complemento nominal.
d) objeto direto.
e) predicativo do objeto

02. Indique o uso correto da crase.
a) O preço foi à combinar.
b) Cordialmente, referiu-se à Vossa Senhoria.
c) Voltei à sala.
d) Retornou à casa com pressa.
e) Deu um presente à ela

03. Em qual das frases a palavra grifada não é uma preposição?
a) As pessoas não se mexiam nem falavam.
b) Viajou sem passaporte.
c) Moro em São Paulo.
d) Prostradas ante o meu retrato, minhas irmãs rezavam.
e) Estou aqui desde as três horas.

04. Aponte a concordância errada.
a) Via recolhidas no santuário as tábuas de bronze.
b) Hei de fazer público os seus desaforos.
c) A consciência e a dignidade humanas.
d) Coragem e disciplina digna de granadeiros.
e) Seus medos cresciam a olhos vistos.

05. Assinale a alternativa em que NÃO haja erro de grafia.
a) No poleiro mais alto, havia um periquitinho verde com uma jabuticaba no bico.
b) O propietário do imóvel não quiz renovar o contrato.
c) A polícia capiturou o estrupador, mas deixou-o fujir.
d) Depois que injeriu os comprimidos, começou a enchergar largatixas na parede.
e) Maria Bonita era a companheira de Lampeão, o rei do cangasso.



GABARITO

01. D
Comentário: É o complemento do verbo transitivo direto e indireto.

02. C
Comentário:  O verbo “voltar” é regido pela preposição a que se funde com o artigo A.

03. A
Comentário: O termo destacado nessa alternativa é uma conjunção coordenativa aditiva.

04. B
Comentário: Hei de fazer públicos os seus defeitos

05. A
Comentário: b) O proprietário do imóvel não quis renovar o contrato.
c) A polícia capturou o estuprador, mas deixou-o fugir.
d) Depois que ingeriu os comprimidos, começou a enxergar lagartixas na parede.
e) Maria Bonita era a companheira de Lampião, o rei do cangaço.


