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Orientações: Só serão aceitas as atividades feitas por completo e de acordo com o que foi 

pedido nos enunciados. Todos os exercícios deverão ser resolvidos no caderno. A perda 

desta lista implicará em perda de pontuação no portfólio. 

 

Atividade 01 

 

1) Reescreva as frases adequando, se necessário, a colocação pronominal. Justifique a 

correção. 

a) Nunca soubemos quem nos roubava. (Pronome relativo) 

b) Pouco se sabe sobre esse caso.  (OK - Advérbio) 

c) Que Deus te acompanhe!   (Frase optativa)   

d) Agora, ajeite-se e durma bem.  (Vírgula após advérbio) 

e) Agora me convenci de que me enganavam. (OK - Advérbio) 

f) Contar-me-ia tudo, se eu quisesse.  (Verbo no futuro) 

g) Em se tratando de conhecimentos de arte, podemos contar com ele. (OK – preposição 

“em” seguida de gerúndio) 

h) Levantei-me assim que me chamou ao telefone. (Início de frase. / Pronome relativo 

“que”) 

 

2) Reescreva as frases a seguir, fazendo as alterações indicadas entre parênteses e 

observando a colocação pronominal própria da variedade padrão. 

a) Emprestei-lhe todas as revistas de ciências. (Troque emprestei por emprestarei.) 

Emprestar-lhe-ei todas as revistas de ciências. 

 

b) Agora, deixe-me só, por favor. (Elimine a vírgula depois da palavra agora.) 

Agora me deixe só, por favor. 
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c) Chamá-lo-ei para fazer parte da equipe de atletismo no próximo mês. (Coloque a frase 

na forma negativa.) 

Não o chamarei para fazer parte da equipe de atletismo no próximo mês. 

 

d) Conversei com o gerente. O gerente disse-me que não aceitava devolução de 

mercadoria. (Junte as frases, empregando o pronome relativo que.) 

 

Conversei com o gerente que me disse que não aceitava devolução de mercadoria. 

 

e) Márcia enviou-lhe essa carta de recomendação. (Troque Márcia por quem e coloque a 

frase na forma interrogativa.) 

 

Quem lhe enviou essa carta de recomendação? 

 

 

Atividade 02 

 

 

1) Corrija e justifique a colocação pronominal dos períodos abaixo. 

 

a) Embora o mantivesse preso, a polícia tinha certos cuidados. (conjunção subordinativa) 

b) Disse-lhe poucas e boas. (Não se inicia período com pronome oblíquo) 

c) Os ratos e restos de comida representaram-lhe um banquete. (Sem fator de próclise) 

d) Entediavam-se de tanto assistir, aos domingos, aos programas de TV. (Não se inicia 

período com pronome oblíquo) 

e) Muitos o julgavam o líder de nossa turma. (Advérbio – Muitos) 
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f) Nada o ajudará nessa fase de rebeldia. (Pronome indefinido – Nada) 

g) Solicitaram-me os documentos necessários para a internação no hospital. (Não se inicia 

período com pronome oblíquo) 

h) Vender-lhe-ia um carro tão cheio de defeitos. (Verbo no futuro) 

i) Não lhes digo nenhuma mentira para dar bom exemplo. (Palavra negativa – Não) 

j) Nunca o procurei para pedir favores. (Palavra negativa – nunca) 

k) Tudo se falou sobre as doenças contagiosas. (Pronome indefinido – Tudo) 

l) Quando me assustei com o carro, não percebi que o sinal estava vermelho para os 

pedestres. (Advérbio – Quando) 

m) Não se joga comida fora. (Palavra negativa – Não) 

n) Ofereça-lhe a mercadoria a um bom preço. (Não se inicia período com pronome 

oblíquo) 

o) Visitá-lo-ia caso não chovesse. (Verbo no futuro) 

 

2) Introduza o pronome oblíquo átono dos parênteses nas frases abaixo de acordo com a 

norma culta. 

 

a) João estava cansado, recebeu-me friamente. 

b) Doamos-lhe o quadro. 

c) Recebemo-lo com certa expectativa. 

d) Teve ideia de assustar o irmão, mas seguraram-no. 

e) Deixe de se magoar / magoar-se com essas aflições. 

f) O certo é que nos sentíamos infelizes. 

g) O hábito de perfumarem-se logo de manhã era enjoativo. 

h) É muito rápido para contar-lhe do meu amor. (lhe) 

i) Ajudai-vos uns aos outros. (vos) 
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j) Segurei-a no colo enquanto a mãe procurava a mamadeira. (a) 

k) Apliquei-lhe a injeção sem que ela sentisse dor. (lhe) 

l) A verdade é que me percebia inibida perto dele. (me) 

m) Todos dirão que não se recordam dessa história. (se) 

n) Dir-se-ia que pouco sabíamos da matéria para a prova. (se) 

o) A população reunida ensinar-lhe-ia que através do silêncio era possível protestar. (lhe) 

p) Em se falando de pobreza no Nordeste, não nos esqueçamos de que São Paulo é um 

centro para onde vão muitos pobres à procura de trabalho. (se – nos) 

q) Tenho-a visto pouco feliz. (a) 

r) Preciso-lhe mandar-lhe os originais do livro de Gramática. (lhe) 

s) Ao encontrá-lo, percebi que o amava. (o) 

t) O homem que se chamava Paulo confundiu-se tomando o ônibus errado. (se – se) 

u) Sabia que nos entenderíamos muito bem. (nos) 

 

Atividade 03 

 

 

1) Introduza o pronome oblíquo átono dos parênteses nas locuções verbais. 

a) O brasileiro precisa habituar a ler mais. Precisa-se habituar / precisa habituar-se 

b) O sol ia tornando cada vez mais forte. Ia-se tornando / ia tornando-se 

c) Ninguém comentava sobre o que havia passado naquela ocasião. Que se havia passado 

d) Não quiseram dizer nada sobre o acontecido. Não me quiseram dizer / não quiseram 

dizer-me 

e) Você há de acostumar nessa nova casa. Há de se acostumar / há de acostumar-se 

f) Voltei a encontrar depois de muitos anos. Voltei a encontrá-lo 
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g) Devo contar tudo. Devo-lhe contar / devo contar-lhe 

h) Tudo devo contar. Tudo lhe devo contar / tudo devo contar-lhe 

i) Não havia lembrado desse fato. Não me havia lembrado 

j) Eu já havia esquecido de apagar o fogo.  Me havia esquecido 

 

 

Atividade 04 

 

1) Unimep-SP Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas. 

 

Eu não _____vi na festa do clube ontem. Os diretores não _____convidaram? Não _____ 

disseram que era ontem? Eu ____avisei de que não podia confiar neles! 

 

a) O, o, o, o. 

b) O, lhe, lhe, o 

c) O, o, lhe, o    ESTA 

d) Lhe, lhe, lhe, lhe 

e) Lhe, lhe, o, o 

 

2) Julgue a correta colocação pronominal de acordo com a norma culta. 

 

a) ( E ) Ele não me devolverá o documento, pois não analisou as sugestões que o fiz. 

b) ( E ) As diferenças sociais jamais mostraram-se tão aceitáveis como atualmente. 

c) ( C ) Enviar-nos-ão brevemente os livros que compramos. 
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d) ( C ) Brevemente nos enviarão os livros que compramos. 

e) ( E ) Encontrar-me-ei com ela, mas de maneira alguma darei-lhe meu apoio. 

 

3) Julgue a correta colocação pronominal de acordo com a norma culta. 

 

a) ( C ) Demos a ele todas as oportunidades. / Demos-lhe todas as oportunidades. 

b) ( E ) Fizemos o trabalho como você orientou. / Fizemos ele como você orientou. 

c) ( C ) Acharam os livros muito interessantes. / Acharam-nos muito interessantes. 

d) ( C ) Coloquem os móveis no lugar. / Coloquem-nos no lugar. 

e) ( E ) Enviamos cartas a vocês. / Lhes enviamos as cartas. 

 

4) FMPA-MG 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

 

Meu amigo, pediram para ............ marcar a data da viagem, mas antes devo ............ para 

conversar ............ sobre os detalhes. 

 

a) mim – encontrar-te – contigo. 

b) eu – encontrar-lhe – com você. 

c) mim – encontrá-lo – consigo. 

d) eu – encontrá-lo – com você.   ESTA 

e) eu – encontrá-lo – consigo. 

 

5) Julgue a correta mudança da colocação pronominal nas frases abaixo. 
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a) ( C ) O ministro se manifestará contrário ao aumento de impostos. 

O ministro manifestar-se-á contrário ao aumento de impostos. 

b) ( C ) Agora se vive com mais liberdade. 

Agora, vive-se com mais liberdade. 

c) ( E ) Em se confirmando essa previsão, o governo baixará os juros. 

Em confirmando-se essa previsão,  o governo baixará os juros. 

d) ( C ) Não tenho receio de o apoiar publicamente. 

Não tenho receio de apoiá-lo publicamente. 

e) ( C ) Ser feliz é nunca se sentir sozinho. 

Ser feliz é nunca sentir-se sozinho. 

 

6) Fuvest – SP 

 

No trecho “mas minha mãe botou ele por promessa”, o pronome pessoal foi empregado 

em registro coloquial. É o que também se verifica em: 

 

a) E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? 

b) E, se me permite, qual é mesmo a sua graça? 

c) Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? 

d) Me desculpe mas até parece doença, doença de pele.   ESTA 

e) [...] pois como o senhor vê eu vinguei... pois é... 

 

7) Julgue como certa ou errada a utilização dos pronomes pessoais destacados nas 

frases: 
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a) ( C ) Antigamente aconteciam longas discussões entre mim e ti. 

b) ( E ) Antigamente aconteciam longas discussões entre eu e tu. 

c) ( C ) As desconfianças que existem entre mim e ela são insuperáveis. 

d) ( C ) As desconfianças que existem entre ti e mim são insuperáveis. 

e) ( C ) A verdade é que Paula sempre tentou se colocar entre você e mim. 

 

8) (UFAM) Julgue os itens de acordo com a norma culta, referente ao emprego dos 

pronomes pessoais. 

 

a) ( C ) Recebida as mangas, os meninos repartem irmãmente entre si. 

b) ( E )Sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para mim adquirir o hábito de 

leitura. 

c) ( E ) Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as trouxe para ti levares ao Píndaro. 

d) ( C ) Os altruístas pensam menos em si e mais nos outros. 

e) ( C ) Leve o jornal consigo, Acácio. Já o li desde cedo. 

f) ( E ) Quero te ajudar, mas não lhe adianto nada. 

g) ( C ) A bagagem seguirá com nós dois. 

 

 

Atividades 5 e 6 

 

1) Reescreva e corrija as palavras com erro na acentuação. 
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“Pai do telescópio. O pai do telescópio foi o holandes Hans Lippershey, fabricante de 

instrumentos opticos [...] que, no ano de 1608, construíu o primeiro aparêlho destinado a 

sondar os segredos do firmamento.O italiano.Galileo Galilei, famoso físico e inventor,[...] 

decidiu aperfeiçoa-lo. 

Graças a isso, pode fazer importantes observações astronomicas: constatou que a lua brilha 

por luz reflexa, que a Via Lactea e constituida por miríades de estrêlas e que Jupiter tem 

quatro grandes satélites. O telescópio de Galileo, construido em 1609, foi suplantado em 

seguida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler e o deste, [...] pelo do fisico ingles Sir 

Isaac Newton, em 1668.”   R. Magalhães Júnior. Dicionario brasileiro de 

proverbios. 

 

2) Corrija, se necessário, as formas verbais a seguir em relação à acentuação gráfica. 

a) Seus pés tem vestígios de estrada. ( O. França Jr.)   têm 

b) As coisas vão e vem.      vêm 

c) Elas sempre intervem na minha vida....    intervêm 

d) Todos veem sua iniciativa com bons olhos. Vá em frente!   

e) Esses negócios não me convem.     Convêm 

 

3) Em sua coluna na Folha de S. Paulo (20 de março de 2000), o jornalista José 

Geraldo Couto transcreveu um trecho de uma carta em que o poeta Manuel 

Bandeira se colocava contra os que criticam o futebol e chamam esse esporte de 

“paixão inferior”: 

 

“Como é que esses araras não percebem que esses movimentos coletivos hão de pôr força ter 

um significado mais profundo que o simples “engouement” que eles apresentam?” 

 (Engouement (palavra francesa): admiração, entusiasmo) 
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Dois dias depois, em um novo artigo, o jornalista, referindo-se a um problema ocorrido na 

transcrição da carta, diz: “Um acento [...] colocado na edição, deixou sem sentido uma 

frase do texto de Manuel Bandeira que transcrevi na coluna de anteontem”. Em seguida, 

ele explica o problema que ocorreu. 

a) Identifique o problema, corrija-o e justifique a correção. (Dê respostas completas) 

“[...] hão de pôr força ter um significado[...]”. Corrigindo: [...] hão de por força ter[...]. 

Trata-se da preposição por, que não é acentuada; a forma verbal pôr é que recebe 

acento diferencial. 

b) O erro realmente deixou sem sentido a frase? Justifique. 

Sim. Como a forma pôr é verbo e significa “colocar”, o trecho ficaria sem sentido: “[...] 

hão de colocar força ter um significado[...]”. A expressão “por força” significa 

“forçosamente”, o que daria à frase o sentido pretendido. 

 

4) Reescreva e corrija as palavras com erro na acentuação. 

 “O delirante e intrepido aventureiro que defendeu os indios 

 

Cabeza de Vaca (1492 - ?) foi um dos mais intrepidos e incomuns conquistadores da historia 

colonial da America. Ao naufragar na Florida em 1527, caminhou 18 mil quilometros, 

descalço e nu, ate o Mexico, onde chegou em 1537. 

Em 1541, nomeado governador do Rio da Prata, Cabeza de Vaca aportou na ilha de Santa 

Catarina – onde viveu alguns anos – e dali partiu, tambem a pe, rumo a Assunção, 

Paraguai, onde chegou em 1542. Durante toda a sua vida aventureira [...] lutou em favor 

dos povos indigenas. E pagou caro por isso: foi preso e enviado para o exilio. Em 

Naufragios  e comentarios, Cabeza de Vaca narra suas fantasticas aventuras e desventuras 

e suas infrutiferas tentativas de impedir o genocidio perpetrado pelos brancos na 

America.”    Quarta capa do livro Naufragios e comentarios, de 

Álvar N. CAbeza de Vaca. 

 

Atividade 7 
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1) Unifenas – MG (Adaptada) 

 

Observe a sequência de palavras acentuadas graficamente: 

 

Negócios – política – fácil – país - só 

 

Classifique como certos os itens em que as palavras foram acentuadas, 

respectivamente, pelo mesmo motivo que as da sequência proposta. 

 

a) ( E ) Artística – influência – está – anzóis – pé. 

b) ( E ) Influência – café – artística – saída – mão. 

c) ( C ) Influência – artística – automóvel – saída – pó. 

d) ( E ) Influência – artística – saúde – pé – automóvel. 

e) ( C ) Superfície – pântano – lavável – saísse – dó. 

 

2) IME – RJ 

 

Julgue a correta acentuação das palavras. 

 

a) ( C ) ritmo – ibero – ínterim. 

b) ( E ) bátavo – tulipa – avaro. 

c) ( E ) Maquinaria – condor – púdico. 

d) ( E ) Recém – rúbrica – refém. 
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e) ( C ) Lêvedo – caráter – caracteres. 

 

3) FAAP – SP 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Os deuses vêm vindo. Todos veem.   ESTA 

b) Os deuses vêm vindo. Todos vêm. 

c) Os deuses veem vindo. Todos vêm. 

d) Os deuses veem vindo. Todos vêem. 

e) Os deuses vem vindo. Todos vem. 

 

 

4) (Unifesp) 

Classifique como certa(s) a(s) alternativa(s) em que todas as palavras são acentuadas 

graficamente, segundo a mesma regra: 

 

a) ( E ) Estômago, colégio, fábrica, lâmpada, inflexível. 

b) ( C ) Virgílio, fúria, carícias, matéria, colégio. 

c) ( C ) Trópicos, bêbado, bálsamo, máquinas, elétricas. 

d) ( E ) Sério, cérebro, Virgílio, sábio, lógico. 

e) ( E ) Esquílo, carícia, Virgílio, átomos, êmbolo. 

 

 

5) (FGV-RJ) 
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Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: 

I. Cada qual faz como melhor lhe (   ). 

II. O que (   ) estes frascos? 

III. Há muito tempo os amigos não se  (   ) 

IV. Eles (   ) a casa do necessário. 

 

a) Convém, contém, reveem, proveem.    ESTA 

b) Convém, contêm, revêem, provêm. 

c) Convém, contém, revêm, provém. 

d) Convêm, contém, revêem, provêem. 

e) Convêm, contêm, revêem, provêem. 

 

6) (FGV)  

 

Julgue as palavras quanto à acentuação gráfica correta. 

 

a) ( E ) Raiz, raízes, sai, apóio, Grajau. 

b) ( E ) Carretéis, funis, índio, hífens, atrás. 

c) ( E ) Juriti, ápto, âmbar, difícil, almoço. 

d) ( C ) Órfão, afável, cândido, caráter, Cristovão. 

e) ( C ) Chapéu, rainha, Bangu, fóssil, conteúdo. 

 

Atividade 8 
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1) (UnB 1
0
 - 2008)  

 

As cidades tornaram-se o palco de vários processos sociais que podem ser entendidos 

de diversos pontos de vista. Como locus privilegiado da inovação tecnológica e local 

de morada das classes dominantes burguesas e da aristocracia rural aburguesada, as 

partes privilegiadas das cidades modernas foram desde cedo bem cuidadas e bonitas. 

Nelas surge, por exemplo, a iluminação pública a gás e depois elétrica. Escolas, 

academias de ciência, imprensa e outras novidades reforçaram a ideia de que as 

drásticas mudanças em curso conduziam para um mundo melhor. As cidades, com 

sua agitação e transformação contínua, são o berço da ideologia do progresso e sua 

aparente evidência.    

José Nerivaldo Pimenta. Demografia. In: Ciência & Vida - Sociologia Especial. Ano I, n.? 1, 

São Paulo: Escola, 2007, p. 16 (com adaptações).  

 

A partir do texto acima, julgue o item e justifique sua resposta.  

 

a) As duas ocorrências da conjunção" e" nas linhas 3 e 4 ligam termos de uma 

mesma enumeração. Para tornar a linguagem mais formal, a primeira poderia ser 

substituída por vírgula, sem prejuízo da coerência e da correção do texto.  

 

(ERRADA) 

 

2) (UnB 1 °/2008) 

 

O orador, que era novo, expunha as suas ideias políticas. Dizia que opinava por isso ou 

por aquilo. Um dos apartistas acudia: é liberal. Redarguia o outro: é conservador. 

Tinha o orador mais este e aquele propósito. É conservador, dizia o segundo, é 

liberal, teimava o primeiro. Em tais condições, prosseguia o novato, é meu intuito 

seguir este caminho. Redarguia o liberal: é liberal; e o conservador: é conservador. 

Durou este divertimento três quartos de colunas do Jornal do Comércio. Eu guardei 

um exemplar da folha para acudir às minhas melancolias, mas perdi-o numa das 

mudanças de casa.  
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Oh! não mudeis de casa! Mudai de roupa, mudai de fortuna, de amigos, de opinião, de 

criados; mudai de tudo, mas não mudeis de casa! Boas noites.  

Machado de Assis. Bons dias. Internet: <www.dominiopublico.gov.br>.  

 

Considerando a obra de Machado de Assis, exemplificada pelo texto acima, e o 

contexto histórico no qual ela se insere, julgue o item subsequente e justifique sua 

resposta.  

 

a)  O emprego das cinco vírgulas no trecho: “Oh! não mudeis de casa! Mudai de 

roupa, mudai de fortuna, de amigos, de opinião, de criados; mudai de tudo” tem a 

mesma justificativa. 

 

(CERTA) 

 

 

3) (UnB 1
0
/2007)  

 

Macunaíma - quem é esse brasileiro? 

 

Foi nos mitos e lendas coligidos na Amazônia por um naturalista alemão que Mário de 

Andrade conheceu o deus Makunaima, figura intrigante do folclore brasileiro, 

astuto, zombeteiro e alegre. 

Ele criou vida própria em 1928 na rapsódia modernista do autor. Nasceu da mistura de 

três etnias: negro, índio e branco. Nasceu da mistura dos textos do folclore 

brasileiro. Nasceu dos mitos e lendas do Brasil. Vive na multiplicidade de se tornar 

vários seres, em todos os tempos, o tempo todo, em todos os lugares. Como mote no 

caminhar de suas aventuras, não havia a salvação de uma dama ou de um ideal, mas 

a busca de um amuleto: muiraquitã. Como companheiros fiéis e inseparáveis, seus 

irmãos Maanape e Jiguê. Como amores, todas as mulheres, deusas, semideusas, 

simples mortais.  
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Transpôs obstáculos para reaver sua muiraquitã. Encontrou-a às margens do Tietê, na 

cidade de São Paulo. Lutou contra o vilão Venceslau Pietro Pietra. Terminou seus 

dias sem a consagração que merece todo herói, mas narrando suas glórias a um 

papagaio. Virou estrela. Uma das grandes estrelas da Literatura Brasileira. Ler 

Macunaíma é subversivo, é divertido, é gostoso.  

Internet: <www.mec.gov.br> (com adaptações).  

 

Considerando as estruturas do texto e o contexto histórico brasileiro nos anos 20 do 

século passado, julgue o item subsequente.  

 

a) Tanto após a palavra "inseparáveis"  como após "amores", a vírgula tem a mesma 

função: marcar a elipse de uma forma verbal.  

 

(ERRADA) 

 

 

4) (UnB 1°/2006)  

 

 De 1930 a 1945, o Modernismo sofre algumas adaptações. Não bastava mais uma arte 

que fosse brasileira e moderna. Ela havia de ser também social, vale dizer, 

vinculada aos problemas do povo brasileiro e destinada a ele. Em termos 

estilísticos, a imagem da segunda fase do Modernismo tem um tratamento mais 

realista e passa a privilegiar uma temática voltada para retratar o povo em situações 

de trabalho, nas suas festas e na sua miséria.  

Esta posição acompanha uma politização crescente no interior do Modernismo. Ela 

será, no Brasil, a repercussão de um projeto cultural de esquerda que se espalha por 

todo o mundo, embora com conotações e interpretações nacionais. No centro deste 

projeto, há uma visão de arte como reflexo da realidade e como instrumento de 

conscientização política. Ela tomará feições que variam desde o chamado Realismo 

Socialista, passando pela arte social norte-americana e os mura listas mexicanos.  

Entre nós, Portinari será o seu principal representante.  
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Carlos Zílio Da antropofagia à tropicalia Im: O nacional e O popular no cultura brasileira. 

São Paulo. Brasiliense, p 15 (com adaptações).  

 

a) A vírgula após "trabalho"  justifica-se por separar aposto explicativo. 

 

(ERRADA) 

 

5) (UnB 2°/2005) leia o trecho a seguir e julgue o item.  

 

Além disso, a população rural decrescerá, no período entre 2003 e 2030, de 3,3 

bilhões para 3,2 bilhões, de maneira que a parcela de crescimento da população 

rural (bem como das populações de alguns países desenvolvidos) deverá ser, na 

verdade, negativa.  

Geo Year Book 2004/5. Nairobi: (UNEP - United Nations Environment Pragramme, 2005, p. 

3)  

 

a) O trecho "(bem como das populações de alguns países desenvolvidos)" é uma 

inserção; portanto, os parênteses poderiam ser substituídos por vírgulas ou 

travessões, ou até ser retirados, sem que isso resultasse em prejuízo sintático ou 

semântico para o texto.  

 

(ERRADA) 

 

6) (UNIMEP-SP) "Assim eu quereria a minha última crônica: que fosse pura como 

esse sorriso." Assinale a alternativa correta.  

 

a) Os dois-pontos anunciam e introduzem um esclarecimento.  

b) Os dois-pontos anunciam e introduzem uma citação.  
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c) Os dois-pontos foram empregados para encurtar a frase  

d) Os dois-pontos denotam sempre uma separação mais simples que a da vírgula.  

e) Os dois-pontos antecipam um desejo do autor. 

 

7) (EFOA-MG) A frase está corretamente pontuada em: 

 

a) O povo necessita de, emprego, escola, saúde e transporte.  

b) Quando a cabeça não pensa, o corpo, quase sempre, padece.  

c) Todos nós, merecemos ser felizes e desfrutar a vida.  

d) Não são as ervas daninhas e trepadeiras, as únicas parasitas da terra. 

e) Três coisas, são necessárias para que o homem se veja a si mesmo: olhos, espelho e 

luz.  

 

8) (FAU-Santos) Terminada a aula, o professar Jacinto, dirigindo-se à classe, disse: 

"Todos deverão trazer dicionário na próxima aula". No texto as aspas foram 

colocadas  

 

a) para enfatizar a necessidade do dicionário.  

b) parque a oração entre aspas vem depois dos dois-pontos.  

c) porque os componentes da frase estão em ordem inversa.  

d) para sugerir que a falta do dicionário será prejudicial aos alunos.  

e) para indicar discurso direto.  

 

9) (PUC-RS) A frase em que devem ser utilizadas duas vírgulas é:  
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a) Espera-se que a reforma do ensino brasileiro seja realizada com êxito.  

b) Afirma-se que a Universidade brasileira terá um nível melhor no futuro.  

c) Deseja-se que a seleção dos melhores candidatos à Universidade seja feita com 

muito critério.  

d) Acredita-se que apesar dos inúmeros obstáculos a vencer a reforma será feita em 

breve.  

e) Comenta-se que a reforma do ensino brasileiro propiciará melhores oportunidades 

aos jovens bem-dotados intelectualmente.  

 

10) (CESGRANRIO-RJ) Identifique a opção em que está corretamente indicado a 

ordem dos sinais de pontuação que devem substituir os asteriscos das frases a 

seguir.  

Quando se trata de trabalho científico ( / ) duas coisas devem ser consideradas ( / ) 

uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece ( / ) a outra é o valor prático que 

possa ter.  

 

a) dois-pontos, ponto-e-vírgula, ponto-e-vírgula.  

b) dois-pontos, vírgula, ponto-e-vírgula.  

c) vírgula, dois-pontos, ponto-e-vírgula.  

d) ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto-e-vírgula  

e) ponto-e-vírgula, vírgula, vírgula.  

 

 

Atividade 9 

 

1) (FMP-SP) Assinale a alternativa corretamente pontuada:  
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a) No inverno através dos vidros ele vê a trama dos finos galhos negros.  

b) No inverno através dos vidros, ele vê, a trama das finos galhos negros.  

c) No inverno através dos vidros ele vê, a trama dos finos galhos, negros.  

d) No inverno, através dos vidros, ele vê, a trama, dos finos galhos negros.  

e) No inverno, através dos vidros, ele vê a trama dos finos galhos negros.  

 

2) (USF-SP) Os períodos apresentam diferenças de pontuação. Identifique a 

alternativa que corresponde ao período de pontuação correta.  

a) A menina chorando de emoção, recebeu, o presente das mãos do padrinho.  

b) A menina, chorando de emoção recebeu o presente, das mãos do padrinho.  

c) A menina, chorando de emoção recebeu o presente dos mãos, do padrinho.  

d) A menina chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos do padrinho.  

e) A menina, chorando de emoção, recebeu o presente das mãos do padrinho.  

 

3) (PUC-BA) Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a 

letra que corresponde ao período de pontuação correta.  

 

a) A vida, como a antiga Tebas, tem cem portas.  

b) A vida como, a antiga Tebas, tem cem portas.  

c) A vida como a antiga Tebas tem cem portas.  

d) A vida como a antiga Tebas, tem cem portas.  

e) A vida, como a antiga Tebas tem cem portas.  

 

 

4) (CENTEC-BA) Há erro de colocação de vírgula em:  
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a) É linda a igreja, mas sua beleza é realmente muito triste.  

b) Oh! Não, disse a menina, eu te ensinarei o conhecer Deus.  

c) Ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará.  

d) Os sentimentos de Madalena, sempre esbarravam na minha brutalidade.  

e) Abaixou-se, examinou o solo, recusou continuar com os outras.  

 

5) (ITA-SP) Dadas as sentenças: 

 

1. O álbum que comprei contém mais de mil ilustrações.  

2. Meu irmão comprou uma casa, uma geladeira, uma televisão em cores e um 

gravador; por isso, está com dívidas.  

3. É fácil destruir, difícil é construir mesmo que, para isso, tenhamos que nos sacrificar.  

 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada(s).  

 

a) apenas a sentença 1.  

b) apenas a sentença 2.  

c) apenas a sentença 3.  

d) apenas as sentenças 1 e 3.  

e) todas as sentenças.  

 

6) (ITA-SP) Dadas as sentenças: 
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1. Quase todos os habitantes daquela região pantanosa e longe da civilização morrem de 

malária. 

2. Pedra, que rola, não cria limo.  

3. Muitas pessoas observavam com interesse, o eclipse solar. 

 

Deduzimos que:  

 

a) apenas a sentença I está correta.  

b) apenas a sentença 2 está correta.  

c) apenas a sentença 3 está correta .  

d) todas estão corretas.  

e) Nenhuma está correta. 

 

7) Copie as frases abaixo, usando a vírgula, sempre que necessário: 

 

a) Jesus Cristo, o filho de Deus, morreu para nos salvar.  

b) Triste, solitário, doente, facilmente desistiria da empreitada.  

c) Os seus truques, conheço-os muito bem.  

d) A Sílvia, enviei-lhe flores.  

e) Aracaju, 6 de abril de 1992.  

f) Sílvia gosta de música; eu, de jogar bola.  

 

8) (CARLOS CHAGAS) Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação 

correta:  
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a) Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia; havia porém, alguns, que 

vinham das bandas do Rena.  

b) Quase todos, procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia; havia porém alguns que 

vinham das bandas do Rena.  

c) Quase todos, procediam da Prússia oriental, da Pomerânia, havia porém, alguns que 

vinham das bandas do Rena.  

d) Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia; havia, porém, alguns que 

vinham das bandas do Rena.  

e) Quase todos procediam da Prússia Oriental; da Pomerânia havia, porém, alguns, que 

vinham das bandas do Rena.  

 

9  Explique a diferença de sentido entre as duas frases: 

 

a) Ele foi criticado, quando lutava pelos amigos. 

 

Foi criticado por alguém no momento em que lutava em favor dos amigos. 

 

b) Ele foi criticado, quando lutava, pelos amigos.  

 

Os amigos o criticavam. 

 

 

 

 

Atividade 10 
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1) Reescreva as palavras completando-as adequadamente. 

 

a) excessivo. 

b) exceção. 

c) obsessão. 

d) obcecado. 

e) espontâneo. 

f) esplêndido. 

g) acessório 

h) assessor 

 

 

2) Complete as palavras a seguir utilizando “s” ou “z”. 

a) casulo - marquise - vazar - vazio - trapézio - freguesia. 

b) marquesa - aspereza - brasão - jazida - lasanha - gazela. 

c) alisar(verbo) - deslizar - coalizão - colisão - pesquisar – batizar 

 

 

3) Complete as palavras a seguir com “g” ou “j”. 

a) estiagem - ferrugem - viajem(verbo) - viagem(subst.) - majestade - alfanje. 

b) contágio - trajetória - jibóia - argila - laje - aragem. 

c) cafajeste - rabugento - agiota - jiló - berinjela - congestão. 

d) mojiano - trejeito - monge - vagem - herege - lambujem. 

 

4) Agora complete as palavras a seguir com “x” ou “ch” 

a) fantoche - mexa(verbo) - mecha(subst.) - cachimbo - feixe - xaxim. 

b) enxoval - cachecol - chuchu - pixote - madeixa - flecha. 

c) caxumba - rixa - colcha - cocheira - coxo - broche. 

d) macaxeira - alcachofra - taxar(fixar preço) - tachar(chamar de) – piche - afoxé. 

 

 

Atividades 11 e 12 

 

1. TEXTO 
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"_____ o Jânio renunciou à Presidência da República? _____   _____  _____. Sim. _____. E 

_____ pôde. Eis aí _____, meus amigos. Os _____ nebulosos _____ na esteira dos vários 

presidentes absurdos. E podem _____ mais". 

   (Josué Machado)  

 

Preenche adequadamente o texto acima: 

 

a) Porque - O fez - por que - o quis - O quis - por que - porque - porquês - vem – vim 

b) Por que - Fê-lo - porque - o quis - Qui-lo -  por quê - porque - por que - vêm – vim 

c) Por que - O fez - porque - qui-lo - O quis - porque - por que - porques - vêem – vi 

d) Por que - Fê-lo - porque - o quis - Qui-lo - porque - por quê - porquês - vêm – vir 

 ESTA 

e) Por quê - Fê-lo - porquê - qui-lo - O quis - por que - porque - por quês - vem – vir 

 

2. Leia: 

 

A - Fazem anos que, do Nordeste, provém trabalhadores malsucedidos. 

B - A professora ficou meia preocupada, porque ele enviou anexo as certidões. 

C - Explique porque eu sempre magoo as pessoas as quais mais gosto. 

D - Para nós, é bom a vida neste lugar, principalmente quando ficamos a só. 

E - Já vão fazer três semanas que eles não vem a escola. 

 

Assinale a alternativa correta em relação ao total de erros de cada frase anterior 

a) A - 2; B - 2; C - 1; D - 3; E – 3 
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b) A - 3; B - 1; C - 1; D - 2; E – 1 

c) A - 3; B - 2; C - 2; D - 2; E – 3  ESTA 

d) A - 2; B - 2; C - 4; D - 3; E – 1 

e) A - 4; B - 0; C - 2; D - 3; E – 2 

 

 

3. Assinale como CERTAS as frases em que a COLOCAÇÃO PRONOMINAL obedece à 

norma padrão e como ERRADAS aquelas em que isso não ocorre. 

a. ( E ) Concluiria-se das respostas dadas a certeza de que o aluno não levara a sério o 

estudo da matéria ensinada. 

b. ( C ) Por mais que se justifiquem as razões por que ele agiu assim, será difícil conceder-

lhe o perdão. 

c. ( E ) Tudo ficou suficientemente esclarecido; se concederá àquele menino uma nova 

oportunidade. 

d. ( C ) Dar-se-ão todas  as explicações necessárias, contanto que eles nos ouçam com 

atenção. 

e. ( E ) O funcionário não sujeitou-se aos exames exigidos pela empresa que chamara-o 

com urgência. 

 

 

Com a Lua transitando em Gêmeos, os librianos podem esperar mais clareza mental, 

acuidade, boa expressão e facilidade ambiente, porque o mundo irá girar num ritmo 

consoante com seu jeito de ser. Justamente porque tudo flui melhor você não precisa 

reagir com extremos. Segure essa impaciência. 

 ("Folha de S.Paulo", 13-09-2006) 

 

4. Considere as seguintes afirmações relacionadas a esse texto. 
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a. ( E ) Na frase - "segure ESSA impaciência" - poderia ser empregado também o 

pronome ESTA, pois se trata de referência à pessoa a quem se dirige a sugestão contida no 

texto. 

b. ( E ) O texto mantém-se de acordo com a norma culta caso se empregue - "contém essa 

impaciência "- em lugar de - "segure essa impaciência". 

c. ( C ) Pode-se interpretar como de causa a circunstância expressa por - "Com a Lua 

transitando em Gêmeos". 

d. ( C ) As palavras "acuidade" e "consoante" podem ser substituídas, no contexto, correta 

e respectivamente, por "agudeza" e "em harmonia". 

e. ( C ) A relação sintática e de sentido expressa em - "porque tudo flui melhor" - tem 

equivalente em - "como tudo flui melhor". 

 

Atividades 13 e 14 

 

1. (UnB 2°/2006)  

"Rico avarento é árvore sem fruto."  

Com relação ao provérbio mostrado acima, julgue os itens que se seguem.  

a. ( C ) Os substantivos "Rico" e "árvore" designam conjuntos de seres considerados 

como um todo, e não um único ser de cada um desses conjuntos. 

b. ( E ) Uma paráfrase correta para esse provérbio seria: Quando a árvore não 

frutifica, também o rico não frutifica.  

c. ( C ) Admite-se a inserção de como após a palavra "é", a qual não acarreta prejuízo 

para a compreensão do provérbio.  

 

2. (UnB 1 °/2005) O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, obriga os países 

signatários a reduzirem as emissões de gases que, como o dióxido de carbono, 
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provocam o chamado efeito estufa, responsabilizado pelo aquecimento global.  

a. ( C ) No texto, a palavra "responsabilizado" está no masculino singular para 

concordar com "efeito estufa". 

 

3. Coloque Certo (C) ou Errado (E) para as frases abaixo, considerando-se a 

concordância verbal: 

a. ( C ) Para que se fizeram tantas promessas de benfeitorias?  

b. ( C ) Fazem anos hoje dois funcionários desta repartição.  

c. ( C ) O jogo já havia começado e havia ainda muitos lugares vazios.  

d. ( C ) Eu sei que nem tudo são mentiras.  

e. ( E ) Há muitos anos que vivia, nesta região, várias tribos de índios.  

f. ( C ) No fundo do vale via-se passar vultos fantasmagóricos.  

g. ( C ) A maior parte dessas casas foi destruída pelo terremoto.  

h. ( C ) Que me importam a vida ou a morte desses seres?  

i. ( C ) As aves pareciam pressentir a catástrofe.  

j. ( C ) Nem nas lendas encontram-se vestígios de suas proezas.  

k. ( E ) Sua fama e glória há de durar para sempre.  

l. ( C ) Mais de um problema ficou sem ser resolvido.  

m. ( E ) Não há de faltar motivos que expliquem suas atitudes.  

n. ( E ) Naquela família acontece, frequentemente, discussões e brigas.  

o. ( C ) Fui eu quem lhe explicou o motivo de sua demissão. 

 

4. O trecho a seguir apresenta um erro de concordância: "Pode-se argumentar, é certo, 
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que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de 

estabilização ( ... ) necessário no Brasil".  

a. Transcreva a trecho em que acorre a erro de concordância.. 

 

os percalços que enfrentariam qualquer programa( ... )"  

 

b. Qual a explicação para que tenha acorrida tal erro?  

 

Pensou-se que" os percalços" fosse o sujeito do verbo enfrentar, quando, no 

verdade, é "qualquer programa de estabilização" 

 

c. Reescreva a trecho de forma a adequá-lo à modalidade escrita culta.  

 

Os percalços que enfrentaria qualquer programa 

 

Sem Comentários 

Do delegado regional do Ministério da Educação do Rio, Antônio Carlos Reborado, ao 

ler ontem um discurso de agradecimento ao seu chefe, o ministro Eraldo Tinoco: “Os 

convênios assinados traduz (sic)* os esforços ...”  (Painel, Folha de S. Paulo, 

12/09/92).  

*sic: palavra latina que significa "assim"; na casa, é usada pelo jornal com o sentido de 

"exatamente desta forma".  

 

5. O título da nota acima, "Sem comentários" é, na verdade, um comentário que 

expressa o ponto de vista do jornal, motivado por um problema gramatical no discurso 
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lido por A. C. Reborado.  

 

a) Que problema gramatical provocou a comentário do jornal? 

 

Um erro grosseiro de concordância verbal: "traduz" (traduzem seria o correto).  

 

 

b) Explicite o comentário que está sugerido, neste caso específico, pela expressão "Sem 

comentários". 

 

O erro foi tão absurdo (cometido por quem foi cometido e na situação em que 

ocorreu) que não preciso sequer de comentário.  

 

 

 6  (Cefet-MG) A concordância verbal está incorreta em:  

 

a) Havia dias em que, para ele, a face das criaturas e das coisas se apresentava fria.  

b) Considerai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem e, no entanto, nem Salomão 

em toda a sua glória se cobriu como um deles.  

c) O mundo está cheio de criaturas perversas, audaciosas e egoístas, que não escolhem 

meios para conseguir a satisfação de seus desejos.  

d) "Retruquei-lhe que, falando com sinceridade, eu não acreditava em que conseguisse 

um mundo perfeito, mas, par outro lado, tinha uma confiança absoluta em que, ao 

cabo de algumas dezenas de anos de reeducação, uma sensível melhoria de vida se 

havia de operar".  
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e) "Congregar os homens de boa vontade partidários do pacifismo e determinar a 

cada um a sua tarefa, tendo em vista que todos, desde o artesão mais humilde até 

o intelectual mais reputado, pode prestar serviços à causa dentro do raio de sua 

atividade".  

7  (UFPE) Esta questão versa sobre concordância verbal. Julgue os itens:  

a)  ( E ) Ali haviam a tapera enorme das expedições anteriores, uma igreja e casebres 

vazios.  

b) ( E ) A tropa, com grande dificuldade e coragem, equilibravam-se na beirada dos 

fossos.  

c) ( C ) O Vasa-Barris abarcava-a e infletia depois.  

d) ( E ) As duas torres da igreja pareciam destacarem-se nítidas na paisagem.  

e) ( E ) A casaria compacta em volta da praça a pouco e pouco se ampliava.  

 

 

Atividades 15 e 16 

 

 

1. Assinale a frase correta: 

a) Sempre haverão vazes discordantes.  

b) Vão fazer três anos, a contar do momento em que comecei o projeto,  

c) Deram duas horas a torre, é agora!  

d) Deu duas horas na torre, é agora!  

e) Hão de trazer o que me prometeram! Ora, se hão!  
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2. Assinale a frase incorreta:  

a) Ficou no porta-luvas o revólver e os documentos.  

b) Ficaram no porta-luvas o revólver e os documentos.  

c) Outrora devia haver ali fortes tabas.  

d) Outrora deviam haver ali fortes tabas.  

e) Outrora deviam existir ali fortes tabas.  

 

3. (FCMSC-SP) Par falta de verba, ( / ) as experiências e os estudos que se ( / )  

 

a) foi suspenso, planejava fazer.  

b) foram suspensas, planejava fazer.  

c) foram suspensos, planejava fazerem.  

d) foram suspensas, planejavam fazer.  

e) foi suspensa, planejavam fazer. 

 

 

4. (UFV-MG) Em todas as frases abaixo, a concordância verbal está incorreta, exceto: 

 

a) Qual de nós chegamos primeiro ao topo da montanha?  

b) Os Estados Unidos representa uma segurança para todo o Ocidente.  

c) Recebei, Vossa Excelência, os protestos de nossa estima. 

d) Sem a educação, não. podem haver cidadãos conscientes.  
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e) Sobrou-me uma folha de papel, uma caneta e uma borracha.  

 

5. (UFCE) Assinale a opção correta.  

a) Mais de um retirante se afastou do serviço.  

b) Qual de vós sabeis o destino do retirante?  

c) Podem haver, no campo, dias horríveis.  

d) Espera-se dias mais propícios.  

 

 

6. (Cesgranrio-RJ) Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer 

das duas formas verbais indicadas entre parênteses  

a) Um de seus sonhos ( / ) morrer no terra natal. (era, eram).  

b) Aqui não  ( / ) os sítios onde eu brincava (existe, existem).  

c) Uma porção de sabiás  ( / ) na laranjeira (cantava, cantavam)  

d) Não  ( / ) em minha terra belezas naturais. (falta, faltam)  

e) Sou eu que  ( / ) morrer ouvindo a canto do sabiá. (quer, quero)  

 

7. (ESPM-SP) Assinale a alternativa que contenha erro de concordância.  

a) Os resultados pareciam depender da vontade do diretor.  

b) A medicina tem avançado pouca, hajam vistas às pesquisas sobre a Aids.  

c) Os diagnósticos parecia dependerem do resultado dos exames de laboratório.  

d) O poder da propaganda é discutível, haja vista a acentuada queda de consumo durante 

o plano Collor.  
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e) Se houvesse melhores condições de ensino, existiriam melhores resultados. 

 

 

8. (PUC-SP) Assinale a alternativa correspondente à frase em que a concordância 

verbal esteja correta.  

a) Discutia-se a semana toda os acordos que têm de ser assinados nos próximos dias.  

b) Poderá haver novas reuniões, mas eles discutem agora sobre que produtos recairão, a 

partir de janeiro, a sobretaxa de exportação.  

c) Entre os dois diretores deveria existir sérias divergências, pois a maior parte dos 

funcionários nunca os tinha visto juntos  

d) Faltava ainda dez votos, e já se comemoravam os resultados  

e) Eles hão de decidir ainda hoje, pois faz mais de dez horas que estão reunidos 

naquela sala.  

 

9. (UFF-RJ) Quanto à concordância verbal, é inaceitável, segundo a norma culto 

contemporâneo, a seguinte frase:  

 

a) Não só o encontro de duas expansões, mas também expansão de duas formas 

podem resultar na supressão de uma delas.  

b) A guerra é um dos eventos que mais caracterizavam a história das civilizações.  

c) Havia apenas um campo de batatas para os duas tribos, mas outros poderiam 

haver na vertente posterior do montanha.  

d) A vida ou a morte restará após a batalha. 

e) Cabe às tribos, pela força, definir quem tem direito às batatas 
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10. (ESPM-SP) Nas alternativas abaixo, todas as frases envolvem ou o expressão 

"mais de", ou a expressão "um dos que". Aponte aquela que incorre em erro de 

concordância.  

 

a) "Mais de dois terços de sua existência haviam sido consumidos fora de Portugal."  

b) "Um dos primeiros homens doutos que escrevia em português sem mácula foi 

Bernardes."  

c) "Mais de um coração teriam que bater apressado no meio da iminente luta."  

d) "Sei que há mais de um que não se conforma com essa foto".  

e) "Sabemos que mais de um milhão de reais foram desviados do tesouro". 

 

 

11. (ACAFE-SC) Assinale o alternativo que preenche corretamente os espaços na 

frase:  

Hoje, quem ( / ) , porque, ontem, ( / ) tu que ( / ) 

 

a) paga sou eu - foste - pagaste.  

b) paga sou eu - foi - pagou.  

c) paga sou eu - foste - pagou.  

d) paga é eu - foi - pagaste.  

e) paga sou eu - fostes - pagastes.  

 

12. (FEI-SP) Assinalar a alternativa em que a concordância verbal está incorreta: 
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a) Crianças, jovens, adultos, ninguém ficou imune aos seus encantos.  

b) Mais de mil pessoas compareceram ao comício  

c) Não só a educação mas também a saúde precisa de muita atenção do governo.  

d) Bastam dois toques para sabermos que você chegou.  

e) Boa parte das pessoas está preocupada com o futuro.  

 

 

Analise as frases paro responder às questões 13 e 14:  

 

I. "Ei, mãe, não sou mais menino (...) e nos meus planos não estão você." (trecho de 

música de Roberto e Erasmo)  

II. "Os convênios assinados traduz os esforços ..." (frase dita por um delegado 

regional do Ministério do Educação)  

III.  "São para esses cidadãos anônimos, que ganharam personalidade dia 15 de 

novembro, que o novo governo deverá estar voltado."  

IV. "A maioria dos estudantes sabem que faz 9 anos que vários de nós punem 

gratuitamente."  

V. "Falou o verdade ela e eu, porém, se houvesse motivos, não falaríamos."  

VI. "Pode-se contar verdades, mas não se tratam de verdades sinceras  

 

13.  Com base nas frases, julgue os itens:  

 

a. ( C ) A frase I está incorreta, já que os autores concordam com "meus planos" e não 
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com "você", que seria o correto.  

b. ( C ) O erro da frase II é tão grosseiro quanto "nós é".  

c. ( C ) O fato de uma pessoa importante do Ministério da Educação ter dito o frase II 

torna o erro mais grave e absurdo.  

d. ( E ) Há apenas 3 frases com erro de concordância verbal.  

e. ( E ) Na frase III, "são" deveria ser "é", já que formo uma partícula expletiva com o 

1º "que" da frase.  

 

 

14. Com base nos frases, julgue os itens: 

 

a. ( C )  Na frase IV, dois dos três verbos poderiam ser flexionados de uma outra 

forma.  

b. ( E ) O único erro da frase IV é o verbo "fazer" que deveria estar no plural paro 

concordar com "9 anos".  

c. ( E ) O primeiro verbo da frase V deveria estar conjugado na 1ª pessoa do plural, já 

que no sujeito composto há a presença do "eu". 

d. ( E ) "houvesse" (frase V) deveria estar no plural para concordar com o sujeito 

"motivos". 

e. ( C ) Na frase VI, "pode" deveria estar no plural e "tratam" deveria estar no 

singular, já que, nesta, o sujeito é indeterminado e naquela, simples. 

 

 

 

Atividades 17 e 18 
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1. Questões do tipo Verdadeiro ou Falso: 

 

a. ( C ) Envio-lhe anexos os pedidos de envelope.  

b. ( E ) Ela saiu meia triste.  

c. ( C ) Seguem inclusas duas duplicatas.  

d. ( C ) Não acho que seja necessário paciência.  

e. ( C ) Eu estou quite.  

f. ( E ) Bastante vezes os avisei.  

g. ( C ) Não se aceitam quaisquer desculpas.  

h. ( C ) Muito obrigadas, disseram elas.  

i. ( E ) Estou quites com o serviço militar.  

j. ( E ) É meio-dia e meio 

k. ( C ) Elas próprias tomaram todos os cuidados possíveis.  

l. ( C ) Meus sinceros votos e recomendações.  

m. ( E ) Estamos alertas. 

n. ( E ) Exijo menas; conversa e mais ação.  

o. ( C ) Ele falou com sorriso e ironia amarga.  

p. ( C ) Ele falou com sorriso e ironia amargos.  

q. ( C ) Coleciono antigas revistas e jornais.  

r. ( C ) Coleciono antigos jornais e revistas.  

s. ( E ) Tinha vãos esperanças e temores. 

t. ( C ) Recebeu o cravo e a rosa perfumada.  

u. ( E ) Não tenhas fantásticas ilusão e esperança. 

 

2. (PUC-SP) Apenas uma alternativa preenche corretamente os espaços existentes na 
sentença abaixo. Assinale-a:  

"Aquelas mulheres estão ( / ) porque querem aproveitar a liquidação para comprar ( / ) 
vestidos  ( / ). 

a) alertas, bastantes, bege 

b) alerta, bastante, beges 
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c) alerta, bastantes, bege 

d) alertas, bastante. beges 

e) alerta, bastantes, beges 

 

3. (UFV-MG) Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância 
nominal, exceto:  

a) Foi acusado de crime de lesa-justiça.  

b) As declarações devem seguir anexas ao processo.  

c) Eram rapazes os mais elegantes possível  

d) E necessário cautela com os pseudolíderes.  

e) Seguiram automóveis, cereais e geladeiras exportados. 

 

 

4. (FESP) Escolha entre o par de alternativas a que estabelece corretamente a 
concordância nominal.  

I. Havia ( / ) pessoas interessadas no cargo.  

A.menas  

B. menos  

 

II. A colega andava ( / ) aborrecida com os resultados da avaliação.  

A. meio 

B. meia  

 

III. Os alto-falantes anunciaram que as relações  ( / ) estavam melhores.  

A. luso-brasileiras  

B. lusos-brasileiras 

 

IV. Não se deve dar ouvidos às ( / ) que existem por aí.  

 

A. pseudo-heroínas  

B. pseudas-heroínas  

 

A combinação conseguida foi:  
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a. A; A; A; A 

b. B; A; A; A 

c. A; B; A; A 

d. B; B; A; A 

e. A; A; B; B 

 

5. (FMPA-MG) Todas as concordâncias nominais estão corretas, exceto em: 

 

a. Seguem anexo as notas promissórias.  

b. Escolhemos má hora e lugar para a festa.  

c. A justiça declarou culpados o réu e a ré.  

d. A moça usava uma blusa verde-clara.  

e. Estou quite com meus compromissos.  

 

 

Atividades 19 e 20 

 

 

 

1. (TRT IGO/ESAF-90) Quanto à concordância nominal, a única frase certa é:  

a. Eles mesmo preencherão a declaração de bagagem.  

b. Seguem anexo as provas do processo.  

c. Estamos quite com o fisco. 

d. A mercadoria estava meio escondida.  

e. É proibido a entrada de frutas cítricas no país.  

 

 

2. (PUC-SP) Não foi ( / ) a pesada suspensão que lhe deram, porque você foi o que ( / ) 
falhas apresentou; podiam ter pensado em outras penalidades mais ( / ). 
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a. justo - menas - cabível  

b. justa - menos - cabível  

c. justa - menos - cabíveis  

d.  justo - menos – cabível 

e. justo - menos - cabíveis  

 

 

3. (FCC-SP) Elas ( / ) providenciaram os atestados, que enviaram ( / ) às procurações, 
como instrumentos ( / ) para fins colimados.  

a. mesmas, anexos, bastantes  

b. mesmo, anexo, bastante  

c. mesmas, anexo, bastante  

d. mesmo, anexos, bastante  

e. mesmos, anexos, bastante  

 

 

4. (FMT-MG) Em todas as frases a concordância se fez corretamente, exceto em:  

 

a. Os soldados, agora, estão todos alerta.  

b. Ela possuía bastante recursos para viajar.  

c. As roupas das moças eram as mais belas possíveis.  

d. Rosa recebeu o livro e disse: "Muito obrigada".  

e. Sairei de São Paulo hoje, ao meio-dia e meia.  

 

 

5. (PUCCAMP-SP) Assinale a alternativa em que meia funciona como advérbio: 

 

a. Fica no meio do quarto.  

b. Quero meio quilo.  

c. Está meio triste.  

d. Achei o meio de encontrar-te.  



LISTA DE EXERCÍCIOS – GRAMÁTICA – 3° E. M. – CEAG – 1° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 42 

 

 

e. Nenhuma.  

 

6. (FCC-SP) Informo a Vossa Senhoria que, ( / ) seguem a carta, o relatório e a cópia 
que nos solicitaram, e que estão inteiramente à ( / ) disposição para exame.  

a. incluso, vossa.  

b. inclusos, sua.  

c. incluso, sua.  

d. inclusa, vossa.  

e. inclusos, vossa.  

 

7. (UFSC) Aponte a alternativa em que a concordância nominal não é adequada:  

a. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. 

b. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados.  

c. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. 

d. Obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução. 

e. Obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício.  

 

 

8. (MACK-SP) Indique a frase em que a palavra só é invariável:  

a. Elas partiram sós, deixando-me para trás aborrecida e bastante magoada.  

b. Chegaram sós, com o mesmo ar exuberante de sempre.  

c. Sós, aquelas moças desapareceram, cheias de preocupações.  

d. Aqueles jovens rebeldes provocaram sós essa movimentação. 

e. Depois de tão pesadas ofensas, prefiro ficar a sós a conviver com essa 
agressiva companhia.  

 

9. Seguem  ( / ) várias propostas. Ouvi histórias as mais mirabolantes ( / ). A criança 
estava  ( / ) sonolenta.  

a. anexas, possíveis, meio; 

b. anexas, possível, meio;  

c. anexo, possível, meia;  

d. anexo, possíveis, meia.  
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10. Segue a documentação ( / ). Pedro está  ( / ) com a tesouraria. Os vigias estão 
sempre ( / ). Maria estava ( / ) encabulada.  

a. anexo, quites, alerta, meio;  

b. anexo, quites, alertas, meia; 

c. anexa, quite, alerta, meio;  

d. anexa, quite, alertas, meio.  

 

 

11. Julgue os itens quanto à concordância nominal: 

 

a. ( C ) Tanto a expressão "Aluno e aluna estudiosos" e "Aluno e aluna estudiosa" são 
corretas, havendo, porém, alteração semântica.  

b. ( E ) Em "Observei bastante o trabalho" e "Bastante esforço dediquei", a palavra 
"Bastante" é advérbio de intensidade. 

c. ( E ) Em "São lindos o menino e a menina", a concordância está incorreta, pois, 
por estar anteposto, o adjetivo deveria concordar apenas com o mais próximo.  

d. ( C ) "Livro e carne saborosa" Esta é a única concordância possível na frase.  

e. ( C ) Em "Eles vendem caro as derrotas.", "caro" fica invariável por se encontrar 
em função adverbial.  

 

 

12 Julgue os itens quanto à concordância nominal: 

 

a. ( C ) “O segundo e o terceiro colocados." Seria correto, também, o uso do 
substantivo no singular.  

b. ( E ) Em "Enviei anexas as fotos." e "Enviei em anexo as fotos.", a concordância é 
correta e as expressões destacadas exercem a mesma função sintática.  

c. ( C ) Em "Elas se encontram meio nervosas.", "Encontrei um meio de explicar." e 
"Cortei meio limão.", não há erro de concordância, porém a palavra "meio" exerce 
funções sintáticas diferentes.  

d. ( C ) Está correta a concordância em "As embaixadas brasileira e argentina"  

e. ( C ) Em "Uma e outra menina ( / ) e "Vi ( / ) meninas e meninos", as lacunas só 
podem ser preenchidas com a forma feminina plural do adjetivo "bonito".  
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Analise as frases abaixo para responder às questões 13 e 14: 

 

I. Ela tomou atitudes o mais sensatas possível.  

II. Era meio-dia e meia quando um e outra estudante esforçado viram caros livros na 
livraria.  

III. É necessário a atenção de todos. 

IV. Comprei livros e frutas maduras.  

V. Havia ali sapatos e camisas importados. 

VI. Os militares estão alertas, pois chegam a eles meias notícias de que o primeiro e 
segundo batalhões pretendem mesmo entrar em greve. 

 

13 Julgue os itens com base nas frases:  

a.  ( E ) A frase I está incorreta e há duas possibilidades de corrigi-la. 

b. ( E ) Há apenas duas frases incorretas entre todas.  

c. ( C ) A frase IV, por apresentar substantivo masculino, poderia ter o adjetivo também 
no masculino.  

d. ( C ) Há apenas um erro de concordância na frase II. 

e. ( C ) Por o substantivo estar determinado, na frase III deveria ser usado "necessária".  

 

 

14 Com base nas frases acima, julgue os itens: 

a. ( C ) Na frase V, a outra concordância possível traria alteração semântica a ela.  

b. ( C ) Na frase VI, o único erro é "alertas" que só vai para o plural quando substantivo.  

c. ( E ) "mesmo" (frase VI) apresenta a mesma função sintática que na frase "Ele mesmo 
conferiu tudo"  

d. ( E ) Na frase VI, há um substantivo plural que poderia ser usado no singular sem 
incorrer em erro.  

e. ( E ) "caros" (frase II) está em função adjetiva como na frase "O carro custa caro."  

 

 

Atividade 21 
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1. Informe as relações expressas pelas preposições. 

a. Voltou para ficar. 

fim. Finalidade 

b. Cortou-se com a gilete. 

Instrumento 

c. C. Lutou contra todos. 

oposição 

d. Apanhou de chinelo.  

Instrumento 

e. Escreva sobre sua vida. 

Assunto 

f. Chegou de trem. 

meio 

g. Pagou em cheque. 

meio  

h. Casa de tijolos. 

matéria  

i. Saiu com o pai. 

companhia  

j. Explicou com clareza. 

modo  

k. Foi a Santos. 

destino  

l. Sou de Florianópolis. 

origem  

 



LISTA DE EXERCÍCIOS – GRAMÁTICA – 3° E. M. – CEAG – 1° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 46 

 

 

 

2. Identifique as locuções prepositivas.  

a. Ele veio a fim de me ajudar.  

b. Leia algum livro em vez de ficar aí parado em frente à televisão. 

c. Conheci-o através de meu tio.  

d. Você está a par de tudo o que foi dito na reunião?  

e. Mário foi a única pessoa que, além de mim, conseguiu entender a cena que ocorrera junto 
ao portão de casa.  

f. O pouco que tenho foi conseguido à custa de muito sacrifício  

g. Agimos de. acordo com a lei.  

h. Para que ninguém nos entendesse, comunicamo-nos por meio de gestos.  

i. Como proteção, colocaram arame farpado em cima do muro.  

 

 

Atividade 22 – p.275 

 

 

 

1. Desfaça as combinações e contrações. 

Modelo: Fui ao cinema. ao = preposição a + artigo definido o  

b. Não sei aonde ele foi. 

Prep. + adv. 

c. Desta casa levaremos apenas as saudades daquelas tardes de verão em que, sentados na 

varanda, contemplávamos o pôr-do-sol. 

Prep. + pron. dem.   Prep. + pron. dem.   Prep. + artigo def. 

d. Não gostei nada disso que você fez  

Prep. + pron. dem. 
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e.  Voltei àquele mesmo lugar somente depois de muito tempo.  

Prep. + pron. dem. 

f. Vive pelos arredores e daqui não se mudará nunca.  

 

Prep. + art. def.  prep.. adv. 

 

2. Complete as frases com as preposições adequadas, combinando ou contraindo-as 
quando necessário.  

 

a. O município ( / ) Campinas, ( / ) 98 quilômetros  ( / ) São Paulo, notabiliza-se, agora, ( / 
)  abrir o primeiro Hospital  ( / ) Mulher que diferente  ( / ) maternidades, cuidará  ( / ) 
saúde geral  ( / ) mulher. 

De/a/de/por/da/das/da/da 

b. "O Brasil mudou e agora o trabalho, e não a especulação, é a maneira mais eficaz  ( / ) 
progredir  ( / )  vida." (Dilson Funaro)  

De/na 

c. A maioria  ( / ) profissionais  ( / )  rádio se assustou, ( / ) época. ( / ) o surgimento 
televisão. 

Dos/de/naquela/com/da 

d. Os rapazes ficaram mudos  ( / ) a beleza da moça. 

ante 

e. Reunir a família foi tarefa difícil ( / ) o neto que queria fazer surpresa ( / ) avô. 

Para/ao 

f. Grande parte  ( / ) doações não chegou  ( / )  seu destino, e as vítimas necessitavam  
( / )  alimentos. 

Das/a/dos 

g. Eu costumo dizer  ( / )  alunos que é necessário entender a matéria  ( / ) fixá-la. 

Aos/para 

h. Solitário, caminhava triste, ( / ) passos curtos. 

a 

i. As crianças estavam ansiosas  ( / )  assistir  ( / )  tudo o que acontecia  ( / ) redor. 
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Por/a/ao 

j. Todos são iguais  ( / ) a lei. 

perante 

k. Ainda resta muito ( / ) fazer. 

por 

l. Sentindo-se injustiçado, investiu  ( / ) o chefe. 

contra 

 

 

Atividade 23 

 

1. Complete as frases com as preposições adequadas, contraindo-as quando 

necessário. 

 

a) São poucos os programas de televisão que agradam (/) telespectadores. aos 

b) Agradecemos (/) empregados os bons serviços prestados. aos 

c) Ele preferia multiplicar os seus ganhos (/) dividir com os empregados os seus lucros. a 

d) Renunciou (/) tudo na busca de melhores condições de vida.  a 

e) Todo o repertório da cantora cheira (/) sucesso.  a 

f) Todos lhe falavam (/) tom grave. em 

g) Na 2ª Guerra Mundial, os franceses resistiram (/) alemães . aos 

h) A desconfiança pairava (/) nós. Sobre - entre 

i) A noite de luar convidava-o mais (/) namoro do que (/) trabalho.  Ao-ao 

j) Os livros ensinavam-no (/) organizar as ideias; as ideias ensinavam- lhe (/) ver melhor a 

vida. A - a 

k) Deparei (/) um monumento imenso. com 
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l) Ricardo e Juninho se entretinham (/) fazer palavras cruzadas. em 

m) Informou-se (/) a estrada interditada. sobre 

n) Os condôminos não obedeciam (/) regulamento do prédio. ao 

o) Na escolha do presente, o garoto hesitou (/) a bola e o carrinho. entre 

p) Tentaram persuadir o homem (/) confessar crimes que não cometera. a 

q) Insistia (/) desistir da viagem para não ficar longe dos filhos. em 

r) Não me refiro (/) você e sim (/) seu irmão. a - a 

s) Fomos (/) cinema mais próximo. ao 

 

 

Atividade 24 

 

 

 

1. Identifique as 8 frases em que a regência verbal esteja inadequada. 

Reescreva-as da maneira correta. 

 

a) Nem todos os motoristas obedecem os sinais de trânsito. aos 

b) Não me simpatizei com o novo chefe. me 

c) Celso namora com a Elisabete há dois anos. com 

d) Nós o vimos ontem.  

e) Convidei-lhe para ir à feira de artesanato. o 

f) O bom pastor semeava esperança e perdoava as injúrias. 

g) A população votou contra, não perdoando ao corrupto suas falsas promessas.  
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h) Queríamos perdoar os malfeitores, mas era difícil. aos 

i) Precisamos de novos hábitos alimentares.  

j) Minhas críticas não agradaram o escritor. ao 

k) Quando cheguei no cinema, percebi que havia esquecido a carteira. ao 

l) Ela lhe amava como ninguém jamais amou. o 

m) Prefiro ficar sozinho a sair com pessoas que não me agradam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 25 - Regência Nominal 

 

1) Identifique as 4 frases em que ocorre regência nominal inadequada reescreva-as 

do modo correto. 

 

a) Ele, deitado na cama, estava alheio a tudo; mesmo assim abracei-o. 

b) Aquele homem, embora já tivesse perdido muito dinheiro, era constante do vício de 

jogar. (no) 

c) Às vezes é preferível ficar em casa do que viajar. (A viajar) 

d) O prejuízo causado pelo incêndio de ontem à noite foi análogo ao do ano passado. 

e) A sua falta na prova foi justificada. (à) 

f) Apesar de toda a comemoração em sua homenagem, ainda era necessária a confirmação 

de sua presença. 
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g) Álvares de Azevedo foi contemporâneo com a época de Junqueira Freire e Fagundes 

Varela.  (a ou de) 

 

2) Complete as frases com as preposições adequadas, contraindo-as quando for 

necessário. 

 

a) As visitas ( / ) prédios antigos e ( / )casas coloniais são acompanhadas por guias 

especializados. (aos/às – ou – a/a) 

b) Serão abertas ( / ) público as farmácias homeopáticas tão esperadas( / ) população. (Ao 

– pela) 

c) A presença ( / ) crianças ( / ) grupos escolares é comum no Instituto Butantã. (de – de) 

d) O objetivo das pesquisas é relacionar o aumento ( / ) desidratação ( / ) crescimento da 

miséria brasileira. Da – ao ou com o) 

e) Uma das coisas que mais respeito ( / ) alguém é a sua coerência, o fato  ( / ) fazer na 

vida tudo o que é compatível ( / ) suas ideias. (em – de – com) 

f) A maioria das crianças brasileiras é propensa ( / ) doenças infecciosas. (a )  

 

 

 

Atividade 26 – Regência nominal e verbal 

 

1. (UnB 2° / 2007)  

Fausto  

A vida é uma batalha encarniçada. Vence-a  

O mais forte. De quê? De audácia e de energia.  

Deixemos à fraqueza as regras que ela cria.  

As ficções da Moral, as ficções do Direito,  

Velhas superstições, traçam um trilho estreito  

Por onde os fracos vão submissos e Ihes basta.  

Fora delas a vida humana é bem mais vasta.  
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Vicente de Carvalho. Internet: <www.novomilenio.inf.br> (com atualização da 
linguagem).  

Considerando o texto acima, julgue o item subsequente, relativo às características do 
texto literário.  

a. ( C ) Na passagem "De quê? De audácia e de energia" (v.2), se a  preposição de for 
substituída, nas três ocorrências, pela preposição em, a regência e o sentido dela 
decorrentes não sofrerão alterações. 

 

2. (UnB 1 °/2006)  

 

Meu avô nunca aprendera nenhum ofício. Conhecia, porém, diversos, e a carência de 
mestre não lhe trouxe desvantagem. Suou na composição de urupemas. Se 
resolvesse desmanchar uma, estudaria facilmente a fibra, o aro, o tecido. Julgava 
isto um plágio. Trabalhador caprichoso e honesto, procurou os seus caminhos e 
executou urupemas fortes, seguras. Provavelmente não gostavam delas: preferiam 
vê-las tradicionais e corriqueiras, enfeitadas e frágeis. O autor, insensível à crítica, 
perseverou nas urupemas rijas e sóbrias, não porque as estimasse, mas porque eram 
o meio de expressão que lhe parecia mais razoável.  

Graciliano Ramos. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1986, p 22·3.  

 

a. ( E ) Estaria de acordo com as regras de regência verbal a seguinte afirmação: o 
narrador julga que as pessoas preferiam ver as urupemas tradicionais e corriqueiras 
do que vê-las rijas e sólidas. 

 

3. Julgue os itens quanto à regência:  

a. ( E ) Abraça-o com efusão o amigo que muito o quer. 

b. ( E ) Ele aspira o posto de capitão.  

c. ( C ) A enfermeira assistia solicitamente o doente. 

d. ( E ) Vim lhe procurar e não lhe encontrei. 

e. ( C ) Fiquei tão comovido que lhe perdoei.  

f. ( C ) Os artilheiros visavam o alvo.  

g. ( E ) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 

h. ( C ) Agradeci ao anfitrião o convite.  

i. ( E ) Eis o filme que quero assistir. 

 

4. (Puccamp-SP) As sentenças abaixo, exceto uma, apresentam desvios relativos à 
regência verbal vigente na língua culta. Assinale a que não apresenta esses desvios:  

a) Vi e gostei muito do filme apresentado na Sessão de Gala de ontem.  
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b) Eu me proponho a dar uma nova chance, se for o caso.  

c) Deve haver professores que preferem negociar do que trabalhar, devido os 
vencimentos serem irrisórios.  

d) Com o empréstimo compulsório, não se pode dar o luxo de ficar trocando de carro.  

e) A importância que eu preciso é vultosa. 

 

5. (Cefet-MG) Em todos os trechos abaixo, retirados de Olhai os Lírios do Campo, há 
exemplos de regência verbal. Marque a opção em que a regência foi alterada, 
tornando-se incorreta:  

a) "Lembras-te daquela tarde em que nos encontramos nas escadas da faculdade?"  

b) "Pensava vagamente num desquite, mesmo sem se sentir ainda com coragem para 
propô-la".  

c) "O Dr. Candia é um solitário, foge dos homens, mas gosta muito dos bichos. 
Simpatizo-me com ele."  

d) “ ... aqui estou te escrevendo porque não me perdoaria a mim mesma se fosse 
embora desta vida sem te dizer umas quantas coisas ...” 

e) "Eles esquecem o que têm de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de 
melhor: as relações de criatura para criatura." 

 

 

6. (Puccamp-SP) A única frase em que a regência verbal, tendendo para a oralidade, 
afasta-se da norma culta escrita é:  

a) A descoberta da tribo perdida colocou mais lenha na fagueira da disputa pela terra 
na região. 

b) Estranhamente, na semana passada, alguns fazendeiros levaram no local um 
ex-funcionário da Funai e um grupo de índios cintas-largas. 

c) Os fazendeiros contestam a presença histórica dos índios.  

d) Apenas na Amazônia, os sertanistas estão no encalço de 22 tribos.  

e) Ali, as sertanistas dão como certa a presença de pelo menos cinco novos grupos.  

 

 

7. (Cesgranrio-RJ) Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta:  

a) Visei um passaporte e fui viajar.  

b) Aspirei o perfume e achei-o forte.  

c) Perdoo os teus erros, pois os achei bem humanos.  

d) Faltou-me completar aquela página.  

e) Aspiro um alto cargo público. 
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Atividade 27 – Regência nominal e verbal 

 

 

1) Complete com a opção certa:  

 

a) Informei o diretor ( / ) ocorrido (o / do).  

b) Avisaram ao pai ( / ) desastre (o / do). 

c) ( / ) do nome (esqueceu / esqueceu-se). 

d) Nunca ( / )ajudamos (o / lhe). 

e) O caso ( / ) te referes, chocou-nos (que / a que).  

f) Quero informá-lo ( / ) não irei (que / de que). 

g) Quero informar-lhe ( / ) não irei (que / de que).  

h) É este o pormenor ( / ) todos se esqueceram (que / de que). 

i) Obedeço-( / ) sempre (o / lhe).  

 

 

 

2) (Centec-BA) A regência verbal está correta em:  

 

a) Prefiro esforçar-me hoje do que lamentar amanhã.  

b) Não lhe procurei mais desde a última discussão.  

c) Chame os empregados e pague-os os meses atrasados.  

d) Ele aspira muito pouco progresso na vida.  

e) Chamei-lhe de bobo, porque perdeu uma grande oportunidade.  

 

 

3) (Cenlec-BA) Há erro de regência verbal em: 
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a) Venho assistir aos debates em minha sala.  

b) Ninguém lhe convidou para a festa de despedidas.  

c) Perdoa-lhe as faltas, pois não agiu com maldade.  

d) Este certamente é um direito que não lhe assiste.  

e) Notifiquei-o de que havia sido convidado. 

 

4) (MACK-SP) Assinale a alternativa em que a regência do verbo implicar está 
incorreta. 

 

a) Ele implicou mais ainda com o irmão.  

b) O estudo implica disposição e disciplina.  

c) Ele sempre implicou comigo.  

d) Implicamos com o movimento grevista.  

e) Seu talento implicou numa promoção. 

 

5) (UFPR) Onde há erro de regência verbal?  

a) Esqueceram-lhe os compromissos assumidos.  

b) Nós lhes lembramos o compromisso assumido.  

c) Eu esqueci os compromissos assumidos.  

d) Não me lembram tais palavras.  

e) Lembro-me que tais eram as suas palavras. 

 

6) (UFSE) Apesar de muito sensível ( / ) censuras, ela não fez objeção ( / ) minha 
crítica.  

a) de – a quem.  

b) por – para com,  

c) com – para.  

d) a – a .  

e) às – de.  

 

7) Julgue os itens quanto à regência: 
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a) ( C ) Chamamo-lo inteligente.  

b) ( C ) Chamamo-lo de inteligente. 

c) ( C ) Chamamos-lhe inteligente. 

d) ( C ) Chamamos-lhe de inteligente. 

e) ( E ) Cheguei em casa muito tarde. 

f) ( E ) Prefiro o trabalho do que o estudo. 

g) ( C ) O mestre estava visando os questionários dos alunos. 

h) ( E ) Não desobedeça seus superiores. 

i) ( C ) Sua riqueza consistia em imóveis. 

 

8) Explique a diferença sintática e semântica das frases abaixo:  

"Pagava o compromisso a moça."  

"Pagava o compromisso à moça."  

 

A moca pagara o compromisso. (sujeito) 

Alguém pagou para a moca. (objeto indireto) 

 

9) A frase que se segue não está correta quanto à sintaxe de regência. Comente por quê.  

"Aceito e concordo com todas as condições que você impõe."  

 

O verbo aceitar é VTD. e concordar é VTI.; verbos com predicação diferente não 
podem ter um mesmo complemento 

 

 

10) Há algum tempo, através da televisão, foi veiculada uma campanha publicitária 
em que aparecia o seguinte frase:  

"Disco: o presente que todo mundo gosto".  

Da maneira como está elaborada, essa frase utiliza uma estrutura característica do 
língua coloquial e desvia-se, assim, do norma culta. Considerando esse comentário, 
faço o seguinte:  
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a) Reescreva a frase segundo os padrões da norma culta. 

 

"Disco: o presente de que todo mundo gosta".  

 

b) Tente explicar qual foi a intenção do autor da frase ao optar pelo uso da língua 
coloquial. 

 

O público que essa campanha pretende atingir utiliza a linguagem coloquial. 
Assim, usando a mesma "linguagem" que seu público-alvo, a propaganda 
consegue um contato mais direto e eficiente com ele.  

 

 

Analise as frases abaixo para responder às questões 11 e 12: 

I. João não lhe informou de que está propício o resolver o problema, Pedro?  

II. O médico dedicado assiste o enfermo em qualquer situação, visando o seu bem.  

III. Ele não sabe se atende ao amigo ou ao telefone, pois, no momento, namora a sua 
doce amada.  

IV. Muitos preferem arroz a frutas, mas não podem esquecer-se de que as últimas são 
muito mais saudáveis.  

V. Custou-me muito a entender que a mulher assiste ao programa que lhe agrada e não 
obedece, assim, a uma imposição. 

 

 

11) Com base nas frases, julgue os itens:  

 

a) ( C ) Há apenas duas frases incorretas entre todas.  

b) ( E ) A frase I deveria ter o "lhe" trocado por "o" paro ficar correta, sendo esta a 
única forma de corrigi-la.  

c) ( C ) Ainda na frase I, seria correto, também, dizer "propício para resolver." 

d) ( E ) No frase II, poder-se-ia trocar "o enfermo" por "o" e " ao seu bem" por "lhe".  

e) ( E ) Se, na frase II, o complemento do verbo assistir fosse "ao enfermo", não 
mudaria, em qualquer contexto, o seu valor semântico,  

 

 

 

12) Com base nas frases, julgue os itens: 
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a) ( C ) Na frase III, “ao amigo” poderia ser escrito "o amigo", sem incorrer em erro.  

b) ( E ) O verbo namorar, na frase III, poderio ser acompanhado da preposição "com", 

c) ( E ) Na frase IV, poder-se-ia colocar o crase em "a frutas".  

d) ( C ) Seria escorreito, na frase IV, dizer "podem esquecer que as últimas."  

e) ( E ) O único erro da frase V é o preposição "a" antes de entender. 

 

 

 

Atividade 28 

 

1) Complete as frases com a preposição adequada. Utilize as contrações se necessário. 

a) O salão nobre da mansão é destinado (     )grandes recepções. – às/a 

b) As visitas (     ) prédios antigos e (     ) casas coloniais são acompanhadas por guias 

especializados – aos/às     ou     a/a 

c) Serão abertas (     )público as farmácias homeopáticas tão esperadas (     ) população. – ao/ 

pela 

d) A presença(     ) crianças(     ) grupos escolares é comum no Instituto Butantã. – de/de 

e) Poucos se preocupam com a ampliação (     ) atividades culturais.  - das 

f) Os alunos empolgaram-se com a discussão(     ) temas abolicionistas. – de/ sobre 

g) O objetivo das pesquisas é relacionar o aumento (     ) desidratação (     ) crescimento da 

miséria brasileira. – da/ao    ou    com o 

h) Uma das coisas que mais respeito (     ) alguém é a sua coerência, o fato(     ) fazer na vida 

tudo que é compatível (     ) suas idéias. – em/de/com 

i) A maioria das crianças brasileiras é propensa(     ) doenças. - a 

j) Aquela senhora foi atenciosa(     )as visitas. – com    ou     para com 

k) Os temas(     ) livro eram filosóficos. - do 

 

Atividade 29 

 

 

1) (UnB 1
0
/ 2008)  

A maior objeção à disseminação da tecnologia e dos reatores nucleares entre os países 
em desenvolvimento é o aumento do risco  de proliferação de armas nucleares. Essa 
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tentação é particularmente comum quando o regime político não é democrático, 
como já ocorreu na África do Sul, no Brasil e na Argentina e acontece hoje no Irã. 
Em tais casos, o prestígio nacional pode prevalecer sobre as decisões econômicas 
racionais e a política energética razoável. Em última análise, parece provável que os 
conflitos internos e as restrições internacionais à proliferação contenham o 
desenvolvimento de programas nucleares, inclusive os civis.  

A energia nuclear pode desempenhar um papel maior no futuro dos Estados Unidos da 
América (EUA) e de outras nações industrializadas. O resto do mundo, porém, 
provavelmente buscará em outros meios a energia limpa de que necessita.  

José Goldemberg. O limite atrativo da energia nuclear. In: Scientific American Brasil, 
ago./2007, ano 6, n.? 63, p. 29 (com adaptações).  

 

A partir das informações do texto acima, julgue os itens subsequentes. 

a) ( E ) Na linha 1, o uso do sinal indicativo de crase em "à disseminação" revela a 
ocorrência da preposição a exigido pela regência de "maior". 

b) ( E ) O emprego do sinal indicativo de crase em "à proliferação" (l. 4) justifica-se 
pela regência de "internacionais" (l. 4).  

 

 

2) (UnB 1
0
/2007) 

 

O poema de Hesíodo Os Trabalhos e os Dias inicia-se com duas narrativas míticas. O 
poeta conta a história de Prometeu e Pandora e, logo em seguida, apresenta a 
narrativa do mito das raças. Ambos os mitos mencionam um tempo antigo em que 
os homens viviam ao abrigo dos sofrimentos, das doenças e da morte; cada um 
presta contas, à sua maneira, dos 10 males que se tornaram, em seguida, 
inseparáveis da condição humana. Em relação ao mito de Prometeu, Hesíodo 
limita-se a deixar falar sua narrativa: pela vontade de Zeus, que, a fim de vingar o 
roubo do fogo, escondeu ao homem a sua vida, isto é, a seu alimento, os seres 
humanos são destinados ao trabalho, a partir de então; 16 devem aceitar essa dura 
lei divina e não poupar esforço nem fadiga.  

Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1990, p. 27 (com adaptações).  

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item seguinte, relativo a 
aspectos linguísticos, históricos e geográficos.  

 

a) ( E ) Se a expressão "à sua maneira” (l. 3) fosse empregada sem a crase, 
acorreriam problemas na estrutura da frase, como falta de correção gramatical e 
incoerência.  

 

 

3) (UnB 1 °/2005) Julgue o item seguinte. 

 

a) ( C ) Nem a coerência do trecho nem a correção gramatical se prejudicam se a 
oração "como a busca da investigação imparcial está ligada à liberdade" for 
reescrita do seguinte modo: como a busca de investigação imparcial está ligada a 
liberdade.  
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4) ( C ) (UnB 1 °/2005) O emprego do sinal indicativo de crase em "Quis expor-me 
finalmente a filosofia; pedi-lhe que não", modificaria as relações sintáticas e o 
sentido da primeiro período.  

 

 

5) (PUC-MT) 

Quanto ( / ) mim, não sei o que fazer.  

Vou encontra-lo daqui ( / ) alguns dias para irmos ( / ) praia.  

Peça ( / ) ela que desista do processo, ( / ) meu ver, nada conseguirá.  

Estamos ( / ) uma semana de festas.  

Falei com o diretor ( / ) poucos minutos.  

Agradeço ( / ) Vossa Senhoria ( / ) carta que me enviou.  

Muita gente veio ( / ) reunião.  

 

a) a – a – à – a – a – a – há – a – a – à. 

b) a – à – a – a – a – à – há – a – a – à. 

c) à – a – à – a – a – à – há – a – a – à. 

d) a – há – a – à – a – a – à – a – a – à. 

e) à – a – a – a – a – a – à – a – à – a. 

 

 

 

6) (UFAL) Assinale como verdadeiras as frases corretas quanto ao usa da crase e 
como falsas as incorretas. 

 
 

a) ( E ) Ela chegara a noite, linda, a tudo sombreando, mas oferecendo a visão de mil 
astros a brilhar. 

b) ( C ) Ele partiu à mesma hora em que ela chegou; a despeito da grosseria, a decisão 
do namorado não a abalou. 

c) ( E ) O fato de Sofia viver às minhas custas à tanto tempo não a humilha, pois a 
mesma solidariedade ela já ofereceu à muita gente. 

d) ( C ) Toda vez que me refiro àquela viagem, feita às pressas e temerariamente, 
sobe-me à cabeça a vertigem dos riscos que àquela época corremos. 
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e) ( C ) Os que assistiram à última sessão de cinema em nossa cidade voltavam a pé, 
cabisbaixos, a avaliar a perda.  

 

 

7) (PUC-PR) Leia com atenção estas orações: 

 

I. Não fizemos nenhuma alusão a Joana D' Are.  

II. Já entreguei a chave à Dana Luísa.  

III.Breve voltarei à Catanduva das belas garotas.  

IV.Não fui a casa hoje nem para almoçar.  

V.Fiz uma redação à Machado de Assis.  

 

Assinale a alternativa correta quanta ao emprego do sinal indicativo da crase nas 
orações acima:  

a) Em 1 e 5 o uso da crase é dispensado. 

b) Somente em 5 o uso da crase está incorreto. 

c) Em 2 e 4 o uso da crase é obrigatório. 

d) Em todas as orações o uso da crase está correto. 

e) Em 3 o uso da crase é dispensado.  

 

 

8) (EFOA-MG) Assinale a alternativa em que a acento indicativo de crase está 
corretamente empregado em todos os casos. 

a) Foram feitas referências elogiosas à família e à pessoa do Desembargador na 
reunião. 

b) À todas as pessoas de bem, é garantido o direito à regalias no clube.  

c) Daqui à uma semana, irei à Campinas atender à algumas pessoas. 

d) Quando menos se esperam apelas à favor de mudanças, eles acontecem a beça.  

e) Às duas horas, sairemos à procura de alguém que possa ficar à frente com o preso.  

 

9) Coloque o sinal indicativo de crase, quando necessário. 

a) Ela se dirigiu a Secretaria. à 

b) Não me dirigi a Vossa Senhoria. a 

c) Ontem estive a beira de um sufoco. à 
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d) Peça a eles que se acalmem! a 

e) Ela caminhava a distância para não ser importunada. a 

f) Refiro-me as passagens de avião. às 

g) Pedi um bife a milanesa. à 

h) Ela se referia a passagens de avião. a 

i) Só voltarei a casa quando quiser. a 

j) Dobre a direita e depois a esquerda. à / à  

k) Não era a favor do casamento. a 

l) Ele possuía um barco a vela. à 

m)Fui lá as duas horas. às 

n) Volto a Roma dos Césares. à 

o) Gota a gota o vinho ia derramando. a 

 

 

Atividade 30 

 

 

1) (Cefet-MG) Observe 

I. Frau Herta estava presente ( / ) acontecimento. 

II. Afonso não fez referência ( / ). 

III. . No colégio, ele não assistia ( / ) festas. 

IV. Não sabia por que traziam ( / ) baila aquelas velhas discórdias.  
 

Os períodos, acima, ficarão corretos se forem preenchidos, respectivamente, por:  

a) aquele – àquilo – à – as. 

b) aquele – aquilo – a – à. 

c) aquele – aquilo – à – a 

d) àquele – àquilo – a – à. 

 

 

2) (EFOA-MG) O acento gráfico indicativo da ocorrência de crase está corretamente 
empregado em. 
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a) Á família compete obedecer às leis que garantem à criança o direito à vida. 

b) À justiça compete garantir à todas as crianças o cumprimento das leis que as 
protegem.  

c) Daqui à algumas semanas, iremos às urnas à fim de elegermos nossos 
representantes. 

d) À noitinha, todos se reúnem à beira da fogueira alimentada à fogo brando. 

e) Todo o mundo vive à reclamar mudanças, pois o país está às portas do caos.  

 

 

3) Assinale a alternativa em que a lacuna da primeira frase deve ser preenchida com 
“a” e a da segunda com “à”: 

a) I As moças não gostam de andar ( / ) cavalo. 

II Ele percorreu o Brasil de ponta ( / ) ponta. 

b) I Essa é a tua caneta; eu me refiro ( / ) minha. 

II Ele quer as coisas ( / ) ferro e fogo.  

c) I Regresso ( / ) casa paterna tal qual filho pródigo. 

II Quem tem boca vai ( / ) Roma. 

d) I Apresento minhas desculpas ( / ) Vossa Excelência./ 

II O menino voltou ( / ) escola com novo ânimo.  

 

 

4) (FESP) Analise a questão seguinte quanto ao emprego da crase (julgue os itens). 

 

a) ( C ) "Estou acostumado a estudar" – não se usa crase diante de verbo; 

b) ( C ) "Assisti a uma peça de Dias Gomes" – não se usa crase, já que existe artigo 
indefinido;  

c) ( C ) "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas" – não se usa crase, "as margens 
plácidas" é sujeito;  

d) ( E ) "Estavam frente à frente diante dos colegas" – usa-se crase diante de palavras 
repetidas.  

 

 

5) Julgue os itens quanto à crase: 

a) ( C ) Em "Prefiro filme a novela.", se houvesse artigo antes de "filme", haveria sinal 
indicativo de crase em "a novela". 
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b) ( E ) Em "Ensinei a você tudo.", se trocasse “você” por "ela", o "a" levaria acento 
indicativo de crase.  

c) ( C ) Em "Refiro-me a leis.", a ausência do artigo dá à frase sentido genérico.  

d) ( E ) Em "Refiro-me à senhora.", a substituição de "senhora" por qualquer outro 
pronome de tratamento eliminaria o sinal indicativo de crase. 

e) ( E ) Em "Não vou a festa alguma", deveria ocorrer sinal indicativo de crase já que 
o termo regente pede a preposição "a". 

 

 

6) Julgue os itens quanto à crase: 

 

a) ( E ) Em "Fiquei até as 9 horas esperando-te.", o sinal indicativo de crase é 
facultativo como em "Olhei a sua cidade." 

b) ( E ) Em "Peruca à Luís XV", o sinal indicativo da crase está incorreto, pois "Luís" 
é palavra masculina. 

c) ( E ) Em "Ela chegou à terra de seus pais." e "Observei à casa de minha amada.", o 
sinal indicativo de crase é escorreito. 

d) ( C ) Em "Ele agrada à namorada.", a retirada do sinal indicativo de crase traria 
alteração semântica. 

e) ( C ) Em "Disse tudo a Ruth Cardoso.", não deve ocorrer sinal indicativo de crase, 
por se tratar de uma personalidade. 

 

 

 

7) Julgue os itens, quanto à crase:  

 

a) ( C ) Para ocorrer crase, é necessário que o termo regente peça a preposição "a" e o 
termo regido aceite artigo feminino.  

b) ( C ) Com locuções adverbiais femininas, não é necessário termo regente para 
ocorrer crase, constituindo, assim, exceção. 

c) ( E ) Quando se refere a tempo passado, usa-se "a"; quando se refere a tempo 
futuro, usa-se "há". 

d) ( E ) Jamais ocorrerá crase antes de um "quem", nem antes de um “que”. 

e) ( C ) As palavras "casa", "terra" e "distância" só admitem sinal indicativo de crase: 
quando determinadas. 

 

8) Explique a diferença de sentido entre: 

a) Ela, a noite, chegou. 

b) Ela, à noite, chegou. 
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Na 1°, a noite é aposto e explico quem é ela. / Na 2°, à noite é adjunto adverbial; logo, 
alguém chegou no período da noite.  

 

 

9) (Univ. Fed. Santa Maria - RS) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas da frase: 

 

"Nesta oportunidade, volto ( / ) referir-me ( / ) problemas já expostos ( / ) V. Sa. ( / ) 
alguns dias." 

a) à – àqueles – a – há. 

b) a – àqueles – a – há. 

c) a – aqueles – à – a. 

d) à – àqueles – a – a. 

e) a – aqueles – à – há. 

 

 

10) (Fuvest-SP)  "O progresso chegou inesperadamente ( / ) subúrbio. Daqui ( / 
) poucos anos, nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas que, ( / ) 
tão pouco tempo, marcavam a paisagem familiar." 

 

a) aquele – a – a 

b) àquele – a – há 

c) aquele – à – à  

d) àquele - à – há 

e) aquele – à - há 

 

 

 

 


