
PORTUGUÊS

01. “Quando a aranha tece sua teia, ela faz sua teia com fios muito finos, de modo que os insetos 
não veem esses fios, e não conseguem desvencilhar-se desses fios”.
Evitam-se  as  viciosas  repetições  da  frase  acima  substituindo-se  os  elementos  sublinhados, 
respectivamente, por:
a) faz-lhe, lhes veem, deles
b) a faz - veem eles - dos mesmos
c) faz ela - os veem – deles
d) a faz - os veem – deles
e) faz-la – os veem – deles

02. 
I - Em relação a renda familiar, o emprego intensivo de mão-de-obra não é a melhor solução.
II - Desde a última década, sinistros presságios atormentavam-lhe a mente.
III - Os investidores americanos, habituados à lentidão do ritmo inflacionário, conseguem acumular 
fortuna. 

De acordo com o emprego adequado da crase, deduz-se que:
a) todos os períodos estão corretos
b) nenhum dos três períodos estão corretos
c) estão corretos os períodos I e II
d) estão corretos os períodos II e III
e) somente o período III está correto

03. Marque o período em que o uso da crase é permitido:
a) Enviei à Roma suas fotografias.
b) Foi à Lapa para inaugurar a gráfica.
c) Alô, franceses, chegamos à Paris.
d) Viajou à Londres, a fim de rever antigo amor.
e) Referimo-nos à Niterói, em nossa excursão pelo interior.

04. Assinale o mau emprego do pronome:
a) Aquela não era casa para mim, comprá-la com que dinheiro?
b) Entre eu e ela nada ficou acertado.
c) Estava falando com nós dois.
d) Aquela viagem, quem não a faria?
e) Viram-no, mas não o chamaram.

05. Leia atentamente as seguintes frases:
I - João deu o livro para mim ler.
II - João deu o livro para eu ler.
A respeito das frases anteriores assinale a afirmação correta:
a) A frase I está certa, pois a preposição exige o pronome oblíquo mim. 
b) A frase II está certa, pois o sujeito de ler dever ser o pronome do caso reto eu. 
c) A frase I está certa, pois mim é objeto direto de deu. 
d) A frase II está certa, pois para exige o pronome do caso reto eu. 
e) Ambas as frases estão corretas, pois a preposição para pode exigir tanto o forma mim quanto a 
forma eu. 



GABARITO

01. D
Comentário: Mesmo comentário da resposta anterior. 

02. D
Comentário: A expressão “em relação”  pede a preposição A; “desde” é preposição por isso o A 
seguinte é apenas artigo e “habituados” é regido pela preposição A.

03. B
Comentário: O verbo IR é regido pela preposição A + o artigo A acontece a fusão representada 
pelo acento grave.

04. B
Comentário: A preposição ENTRE exige a proximidade do pronome oblíquo. 

05. B
Comentário: Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito e os oblíquos, via de 
regra, como complementos.


