
PORTUGUÊS

01. É preciso corrigir a forma do plural de uma das palavras da frase:
a) Quaisquer que sejam nossas opções, será difícil tomarmos uma decisão.
b) Nenhum desses salvo-condutos os livrará da detenção.
c))Os distintos caráteres das personagens de um romance devem ser bem definidos.
d) Estão correndo vários abaixo-assinados contra as últimas demissões.
e) Encontrei muitos senões nos documentos que os dois tabeliães expediram.

02. Transpondo-se para a voz ativa a frase Seu corpo nunca fora tocado por um homem, a forma 
verbal resultante será
a) tinha sido tocado.
b) teriam tocado.
c) tocaria.
d) teria sido tocado.
e)) tocara.

03. A frase cuja construção está inteiramente clara e correta é:
a) As sobremesas de que mais aprecio é quando tem creme de leite.
b) A obrigação de os ler diminui o prazer com um livro para os adolescentes.
c))  Não  obstante  houvesse  chovido há pouco,  foi  possível  seguirmos pela  trilha  sem grande 
esforço.
d) À proporção em que o sol se tornava mais forte pensávamos em procurarmos um abrigo dele.
e) Todos nós demos de si o máximo, mas fora insuficiente para se obter nossa vitória.

04. Quanto às normas de concordância verbal e nominal, a frase inteiramente correta é:
a) A onda de explosões e atentados deixaram assustadiços toda a população da metrópole.
b))  A única das alegações suas com a qual concordo é a mesma que foi acolhida pelos meus 
sócios.
c) Quem tem de se fazer merecedor da minha confiança é eles, para que eu lhes dê meu voto 
com toda a convicção.
d) Muita gente, com o passar dos anos, vão modificando a opinião e tornando-se cada vez mais 
pessimistas.
e) Não lhes parecem estranho que todo mundo se mostrem nossos aliados, assim, de repente?

05.  Atente para as seguintes frases:
I - Se havia algo de que meu pai não suportasse era a desonestidade.
II - Uma coisa de que meu pai mantinha absoluta distância era a desonestidade.
III - Não era aceitável, para meu pai, de que alguém sucumbisse à tentação da corrupção.

A expressão de que está adequadamente empregada em
a) I, II e III.
b) I e II, somente.
c) II e III, somente.
d) I, somente.
e)) II, somente.



GABARITO

01. C
Comentário: O correto é caracteres.

02. E
Comentário: A foram verbal fica no mesmo tempo e modo da frase da voz passiva. O sujeito da 
voz ativa passa a ser o agente da passiva e o objeto direto da ativa passa a ser o sujeito da 
passiva.

03. C
Comentário: Questão de coerência e coesão
a) As sobremesas que mais aprecio é a que tem creme de leite.
b) A obrigação de lê-lo diminui o prazer com um livro para os adolescentes.
d) À proporção em que o sol se tornava mais forte pensávamos em procurar um abrigo dele.
e) Todos nós demos o máximo de nós mesmos, mas fora insuficiente para obter nossa vitória.

04. B
Comentário: a)  A onda  de  explosões  e  atentados  deixou  assustadiça  toda  a  população  da 
metrópole.
c) Quem tem de se fazer merecedor da minha confiança são eles, para que eu lhes dê meu voto 
com toda a convicção.
d) Muita gente, com o passar dos anos, vai modificando a opinião e tornando-se cada vez mais 
pessimista.
e) Não lhes parece estranho que todo mundo se mostre nossos aliados, assim, de repente?

05. E
Comentário: Questão  de  emprego  do  pronome  relativo  que  está  diretamente  relacionada  à 
regência. I. Se havia algo que meu pai não suportasse era a desonestidade.
III. Não era aceitável, para meu pai, que alguém sucumbisse à tentação da corrupção.


