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MÓDULO 1 

 

SINTAXE - FRASE, ORAÇÃO, PERÍODO, TERMOS ESSENCIAIS¹: 

SUJEITO (IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: SIMPLES, COMPOSTO 

E INDETERMINADO) 
 

 A SINTAXE tem por finalidade estudar as relações que se 
estabelecem entre os termos das orações e dos períodos. 
Compreende o estudo do sujeito e predicado (termos essenciais 
da oração); os complementos verbais, complemento nominal e 
agente da passiva (termos integrantes da oração) e o adjunto 
adnominal, adjunto adverbial, aposto (termos acessórios da 
oração) e vocativo. 
 
CONCEITO DE FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO: 
•Frase: conjunto de palavras que, num determinado contexto, 
fazem sentido, ou seja, é compreendido tanto pelo emissor 
quanto pelo receptor da mensagem. 
Ex.: Fogo!  Socorro! Tudo bem? Oi! 
 
 Por meio da entonação na fala e da pontuação na 
escrita, é possível prever as intenções de certas frases, o que as 
faz serem classificadas em cinco grupos básicos: 
 
a) Frases declarativas – realizam uma declaração (afirmativa 
ou negativa) 
Obs.: Possuem natureza informativa. 
Ex¹.: Xella Ohana saiu agora. 
Ex².: Os meninos não viram o espetáculo 
 
b) Frases interrogativas  - objetivam alguma informação(de 
forma direta ou indireta) do interlocutor 
Obs.: Possuem natureza dialogal. 
Ex¹.: Quantos você tem? 
Ex².: Quem te perguntou alguma coisa? 
 
c) Frases imperativas – intencionam provocar uma mudança de 
atitude no interlocutor. 
Obs.: Possuem natureza apelativa. 
Ex¹.: Traga sua caneta. 
Ex².: Compre batom. 
 
d) Frases exclamativas – exteriorizam um estado emocional 
repentino. 
Obs.: Possuem natureza subjetiva, com forte carga 

emotiva. 
Ex¹.:Não me aborreça! 
Ex².: Adorei! 
 
e)  Frases optativas – expressam desejo em relação a outrem. 
Ex¹.: Bons ventos o levem. 
Ex².: Deus te abençoe. 
 
•Oração : conjunto de palavras que, independentemente de 
sentido, possuem uma construção verbal (elíptica ou não) 
presente. 
 
Ex.1: Ele viajou. (1 oração) 
Ex.2: Dormíamos. (1 oração) 
Ex.3: Alguns atores dançam e algumas atrizes também.  
(2 orações - a segunda com verbo elíptico. Ou seja, Alguns atores 
dançam e algumas atrizes dançam também. 
 

Obs.: No uso culto da Língua Portuguesa, a repetição de 
uma palavra ou expressão, sem motivação estilística, é 
vista como um “vício de linguagem”, por isso sempre é 

evitada por meio de elipse. 
 
 
Período: conjunto de uma ou mais orações com presença de 

pontuação final (ponto, ponto de interrogação, ponto de 

exclamação, reticências). 

Ex.: Ele estava bem. (período simples - 1 oração) 

Ex.: Ele estava bem,  já tivera alta ,  foi para casa.   

         1ª oração             2ª oração         3ª oração 

 
 

EXERCÍCIOS 
 
 
 

FIXAÇÃO                                                                                                                                 
 

I- Discrimine nos segmentos abaixo as sentenças 

que representam frase das que não representam 

frase. 

1. para o fragmentos que não constitui frase. 

2. para o fragmento que constitui frase 

(   ) Glória deus.      

(   ) Parada de ônibus.      

(   ) Eu sei. 

(   ) Ele não tem 

 

II - Tipos de frase 

1. Exclamativa. 

2. Declarativa. 

3. Interrogativa. 

4. Imperativa. 

5. Optativa. 

 

a) Jesus te acompanhe! (   ) 

b) Não fume aqui. (   ) 

c) Você parece boa pessoa.(   ) 

d) Meu filho é um gênio.(   ) 

e) Meu filho é um gênio!(   ) 

f) Meu filho é um gênio?(   ) 

g) Evite forçar o sono.(   ) 

h) Compre chicletes.(   ) 

i) Bons vento o levem.(   ) 

j) Macacos me mordam!(   ) 

l) O zoológico foi comprado.(   ) 

m) Que seus sonhos se realizem! (   ) 

n) Isso me deixa muito irritado.(   ) 

http://www.estudopratico.com.br/aposto/
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o) Resolva esse problema de física.(   ) 

p) Você pode resolver esse problema de física.(   )  

q) Você pode resolver esse problema de física?(   ) 

 

III - Classifique as sentenças abaixo de acordo com 

os códigos 

A. frase  

B. oração 

1. Adeus!(   ) 

2. O dias está agradável.(    ) 

3. O leiteiro veio hoje? (    ) 

4. Tal pai, tal filho.(    ) 

5. Eu sei.(    ) 

6. Bons ventos o levem.(    ) 

7. Chegou cedo?(    ) 

8. Como chove! (    ) 

9. Joás levou o livro ao seu irmão.(    ) 

10. Despedimo-nos.(    ) 

11. Os médicos chegaram agora.(   ) 

12. Socorro!(    ) 

13. Lê-se pouco entre nós.(    ) 

14. Dia lindo!(    ) 

15. Depósito em dinheiro.(    ) 

16. Aluguel de salas.(    ) 

18. Alugam-se salas.(    ) 

19. Lembranças de casamento.(    ) 

20. Velozes e furiosos.(    ) 

21. Compramos um zoológico.(    ) 

22. Fazia um frio terrível.(    ) 

23. Fogo! (    ) 

24. Estrutura físico-nuclear(    ) 

25.  Sequestro relâmpago de inocentes(    ) 

26. Deus te ajude! (    ) 

27. As plantas foram plantadas nas plantações.(    ) 

28. Eu nada fiz.(    ) 

29. A maioria das pessoas faz vista grossa para isso. (    

) 

30. Revele seus segredos agora.(    ) 

31. Meu filho é um gênio.(    ) 

32. Apresentação anual da carteia de trabalho.(   ) 

33. Curso de inglês on-line.(    ) 

34. O gato miou assustadoramente.(    ) 

35.  Eleve seus sonhos às estrelas.(    ) 

36. Momentos felizes antes das 7horas da noite.(   ) 

37. Eu me retiro para Europa amanhã.(    ) 

38. Muitos trataram logo de sair.(    ) 

39. Quase sem combinação nem plano assentado.(   ) 

40. Uma voz se ouviu.(    ) 

41. Abaixo inflação.(   ) 

42. Que dor!(   ) 

43. Baixa do preço da gasolina.(   ) 

44. Abaixo o braço.(   ) 

45. Vitória merecida do Brasil.(   ) 

 

IV – Classifique as sentenças abaixo como Período 

Simples (PS) e Período Composto (PC): 

1. João Lima, 23 anos, repete seus discursos todas as 

noites, quando se sente inseguro.(    ) 

2.Ela embarca em sua lancha e leva alguns amigos.(  ) 

3. Você parece estar cansado.(    ) 

4. Ali, quase sempre, Pedro para.(    ) 

5. Num pequeno porto da cidade de Guaíra, oeste do 

Paraná, João saiu. (    ) 

6. Ele ainda é criança, logo depende dos pais. (    ) 

7. Vive-se um momento social delicado. (    ) 

8. Estamos atravessando um momento social tão  que 

temos de constantemente refletir sobre nossa conduta.    

(    ) 

9. O que você fez essa manhã? (   ) 

10. Não mexa nas minhas coisas!! (    ) 

11. A grande parte dos alunos escolhidos no 

campeonato de futebol das escolas federadas 

participará deste campeonato. (    ) 

12. O deputado fez uma declaração infeliz. (    ) 

13. “Pudesse o meu olhar adormecer-te/ colher-te 

fresca e firme, a forma viva”.(    ) 

14.  Ninguém viu o cometa.(    ) 

15. Marisa me disse que viu o cometa.(    ) 

16. Todos Foram fazer compras no supermercado (   ) 

17.  Há séculos que não viajo de avião. (    ) 

18.  Todos deviam gostar de praia.(    ) 

19. As crianças estavam dormindo.(    ) 

20. As crianças saíram para brincar. (    ) 
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PROPOSTOS                                                    

 

1) (CONSULPLAM) Assinale a alternativa que é 

frase, mas não é oração. 

 a)  “Estão amargos.”  

 b)  “Seria uma suave solução:...”  

 c)  “Com uma infelicidade crua na alma.”  

 d)  “Os vinhos envelhecem melhor ainda.”  

 e)  “O problema da velhice também se dá com certos 

instrumentos.”  

 

GABARITO 
FIXAÇÃO 
I 
2; 2; 1; 1 
 
II) a1; b4; c2; d2; e1; f3; g1; h4; i5; j1; l2; m5; n2; o4; p2; q3. 
 
III) 1a; 2b; 3b; 4a; 5b; 6b; 7b; 8b; 9b; 10b; 11b; 12a. 13B; 14a; 
15a; 16a; 17a; 18b; 19a; 20a; 21b; 22b; 23a; 24a; 25a; 26b; 
27b; 28b; 29b; 30b; 31b; 32a;33a; 34b; 35b; 36a; 37b; 38b; 
39a; 40b; 41a; 42a; 43a; 44b; 45a. 
 
IV)  1.PC/ 2.PC/ 3.PC/ 4.PS/ 5.PS/ 6.PC/ 7.PS/ 8.PC/9.PS/ 
10.PS/11.PS/ 12.PS/ 13.PC/ 14.PS/ 
15.PC/16.PS/17.PC/18.PS/19.PS/20.PC 
 
PROPOSTO 
1C 
 
 
DICAS: 

       ASSIMILAR E TER PROFICIÊNCIA NOS CONCEITOS DE LÍGUA 

PORTUGUESA NÃO TAREFA DAS MAIS FÁCEIS. NO ENTANTO 

UM DOS CAMINHOS PARA TER ÊXITO É REALIZAR O 

NÚMERO DE EXERCÍCIOS SOBRE OS CONTEÚDOS JÁ VISTOS. 

 

        NÃO SE ESQUEÇA QUE O FALAMINHALÍNGUA DISPÕEM DE 

CADERNOS DE EXERCÍCIOS DO “MPB” REPLETOS DE 

QUESTÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS DIVIDIDAS POR 

ASSUNTO. O SEGREDO DO SUCESSO ESTÁ NA DEDICAÇÃO E 

PERSISTÊNCIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES 
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ANÁLISE DO PERÍODO SIMPLES 
 
Quadro sinóptico 
 
Termos 
essenciais 

Termos 
integrantes 

Termos 
acessórios 

Vocativo 

sujeito objeto 
direto 

adjunto 
adnominal 

 

predicado objeto 
indireto 

adjunto 
adverbial 

 

 complement
o nominal  

aposto  

 agente da 
passiva 

  

 
 
TERMOS ESSENCIAIS¹ - “SUJEITO” 
SUJEITO - É o termo sobre o qual se declara algo. O verbo da 
oração sempre concorda com o sujeito em pessoa e número. 
 
Ex¹.: Ninguém trouxe-nos felicidade; 
           sujeito 
Ex².: Um grade bando de baderneios acabou de sair; 
                               sujeito 
Ex³.: Ocorreram centenas de acidentes no bairro de Cobrex. 
                                            Sujeito 
 

Obs.: Reconhecer bem o núcleo do sujeito é o primeiro 
passo para classificar o sujeito de forma exata e, por 
consequência, efetuar uma concordância verbal “padrão”. 
 Sendo assim veja a seguir dicas para identificar o 
núcleo do sujeito: 

 O núcleo do sujeito não pode ser representado por 
termo preposicionado; 

 O núcleo do sujeito será um substantivo, um termo 
substantivado ou um pronome; 

 Havendo substantivo e pronome que não estejam 
separados por vírgula ou conectatos por conjunção 
na composição do sujeito, o núcleo será o 
substantivo; 

 Quando houver dois ou mais núcleos, eles serão 
separados por vírgula ou conectados por conjunção; 

 O núcleo deve estar em harmonia com o seu verbo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO 

O sujeito pode ser classificado como:  

 
SIMPLES: aquele que tem um só núcleo. 
 
Ex¹.: Minha mulher conquistou um lugar de destaque no 
                 sujeito 
trabalho. 
 
Núcleo: mulher/ 1 núcleo = sujeito simples 
 
Ex².:  Alguém acabou de chegar. 
             sujeito 
 
Núcleo: Alguém/1 núcleo = sujeito simples. 
 
Ex³.: A maioria dos alunos do curso da Sandra voltou. 
                                  sujeito 
 
Núcleo: maioria/ 1 núcleo = sujeito simples 
 

 
COMPOSTO: aquele que tem mais de um núcleo. 
 
Ex¹.: Ricos e pobres deveriam ser iguais perante a lei. 
             sujeito 

Núcleos: ricos, pobres/ + de 1 núcleo = sujeito composto 
 
Ex².: Eu, tu, Gilcimeire e Admar não voltaram. 
                             sujeito 
 
Núcleos: Eu, tu, Gilcimeire, Admar/ +de 1 núcleo = sujeito 
composto. 
 

OBS.: O sujeito simples tal como o sujeito composto 

podem ser subclassificados como ocultos, quando forem 

determinados pela desinência verbal e/ou contexto. 
 
EX¹.:    Cheguei tarde./ [(Eu) Cheguei tarde]   
  
Sujeito = Eu/ 1 núcleo = sujeito simples/ subentendido pela 
desinência verbal = oculto. 
                “Sujeito simples e oculto” 
 
Ex².: Ayla e Aristeu saíram. Chegaram tarde./ 
 
Ayla e Aristeu saíram.[(Ayla e Aristeu) chegaram tarde] 
  
Sujeito do verbo “chegar” = Ayla e Aristeu/ + de 1 núcleo = sujeito 
composto/subentendido pelo contexto = oculto. 
             “ sujeito do verbo 'chegar' é composto e oculto. 
 
OBS.: O Sujeito OCULTO pode ser também chamado de 

elíptico, subentendido, desinencial ou implícito (aquele 

que não está expresso na oração, mas pode ser 

facilmente identificado). 
 
INDETERMINADO: é aquele que não pode ser identificado nem 
pelo contexto nem pela terminação do verbo. 
O sujeito indeterminado pode ocorrer:  

 Com verbos na 3ª pessoa do plural, desde que o 
contexto não permita identificá-lo. 

 
Ex.: “Alteraram toda a programação dos jogos.”  
 

 Com verbos na 3ª pessoa do singular acompanhados da 
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partícula “se”. 
 
Ex.: “Trata-se de uma exposição inovadora.”  
 

OBS.:  Para reconhecer se a partícula “se” é uma Partícula 
Indeterminadora do Sujeito( PIS), basta verificar a 
impossibilidade da passagem da forma verbal para a estrutura 
perifrásica conhecida como voz passiva analítica: 
 
Ex¹.: Precisa-se de boa comida. /   ################## 
 
Diferente do que ocorre em: 
 
Ex².: Conta-se história./ história é contada. 
 
 

OSS(Oração sem Sujeito): há casos em Língua Portuguesa de 
construções orações que são formadas apenas por predicados. Ou 
seja, não há sujeito. Quando isso acontece, o verbo é denominado 
“impessoal” e, à exceção do verbo ”ser”, apresenta-se sempre na 
terceira pessoa do singular. 
  
A oração sem sujeito ocorre nos seguintes casos: 
 

 Com verbos ou expressões que indicam fenômenos 
meteorológicos, empregados em seu valor legítimo. 

 
Ex1.: Deve chover hoje em todo o Estado. 
Ex2.: Está muito frio hoje. 
 
Obs.: Se o verbo que exprime fenômeno natural for empregado 

fora do seu valor legítimo, haverá sujeito.          
 
Ex.: Choveram papéis picados na multidão. 
 

 Com os verbos fazer e haver indicando tempo 
cronológico. 

 
Ex¹.: Faz meses que não o vejo. 
Ex².: Ela não sorria assim há dias. 
 

 Com verbo haver empregado com valor de “existir” ou 
“ocorrer”. 

 
Ex¹.: Houve muitas reclamações depois da festa. 
Ex².: Pode haver várias respostas. 
Ex³.: Houve muitos acidentes agora à tarde. 
 

 Com o verbo ser indicando tempo e distância: 
 
Ex1.: Eram seis horas da manhã. 
Ex2.: De uma cidade a outra seriam cinquenta quilômetros. 
 

 Com os verbos ir, vir e passar indicando tempo. 
 EX¹.: Já passa de um ano... .  
 EX².: Já passa das cinco horas.  

 Verbos bastar e chegar  seguidos de preposição “de” 
indicando sufuciência: 

 Ex¹.: Basta de tantas perguntas. 
 Ex².: Já chega  de reclamações. 

 
 
 

ANOTAÇÕES 
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EXERCÍCIOS 

 

 

FIXAÇÃO                                                                                  

I. IDENTIFIQUE O SUJEITO DAS ORAÇÕES ABAIXO E 

DESTAQUE SEU NÚCLEO. 

a) Existem pinguins malucos soltos na estrada.  

b) Os dois garotos retornaram agora. 

c) Aconteceram coisas estranhas. 

d) Alguém ligou para você.  

e) Quem esteve aqui? 

f) Todo o professor está sujo. 

g) A Sheilla e a Sidriele brigaram por causa do Severino. 

h) Eles brigaram por causa das amebas do Severino.  

i) A maioria dos alunos retornou. 

j) Ninguém suporta você. 

k) Ouviram do Ipiranga as margens Plácidas/de um povo 

heroico o brado retumbante. 

l) Às vezes, os macacos me mordem.  

m) Diante de mim, amanheceu um belo dia.  

 

II - CLASSIFIQUE O SUJEITO DOS CASOS ABAIXO 

01. Haverá reunião no sábado. 

02. Além do frio ventava muito. 

03. São Paulo está ensolarado. 

04. Febre alta e dor de cabeça são sintomas de gripe. 

05. Prenderam o ladrão. 

06. Faz muito frio em minha cidade. 

07. Vive-se tranquilo no campo. 

08. Perdi minha caneta. 

09. Não é habitada a Lua. 

10. De vez em quando Juma vira onça. 

11. Bateram à porta. 

12. A temperatura aumentou muito na cidade sul. 

13. O álbum e as figurinhas não estão aqui. 

14. Bebe-se com fartura em sua casa. 

15. As chuvas transformaram o deserto. 

16. Eram dez horas. 

17. Existirão seres inteligentes em outros mundos? 

18. Anoiteceu. 

19. Chegaram bem os filhos da vizinha. 

20. Crê-se em Deus. 

21. Todos permaneceram quietos. 

22. Apareceu um louco por lá. 

23. Da cartola do mágico saíram pombos e vários objetos. 

24. Algum dia lhe telefonarei. 

25. Não encontraram o corpo do rapaz desaparecido. 

26. Choveu granizo. 

27. Trovejou muito. 

28. Meu chefe trovejou de raiva. 

29. O velho dono do bar resolveu tomar pileque. 

30. Caíram ao chão uma árvore e um poste. 

31. Saiu o ônibus para o Rio. 

32. Nomearam meu primo diretor do clube. 

33. Estão em vigor as novas tarifas telefônicas. 

34. Começa a ventar. 

35. Grande parte dos novos alunos do curso faltou. 

36. Faz duas semanas que cheguei. 

37. Ocorreu uma variedade de fatos sombrios. 

38. Hoje são vinte de março. 

39 Após as enxurradas ficam cheias as sarjetas. 

40. Aconteceram fatos importantes na reunião. 

41. Ele trovejava impropérios sobre a turba. 

42. Choviam flores do helicóptero. 

43. À noite, eu e Néviton iremos ao cinema. 

44. Escureceu cedo hoje. 

45. Esta comida não serve para consumo. 

46. Subitamente, pararam todos. 

47. Estavam com fome. 

48. Aproximou-se então uma menina. 

49. Soou na escuridão uma pancada seca. 

50. Choveu fininho ontem à noite. 

51. Na dúvida, velhos e moços calaram-se. 

52. Um vento triste assobia lá fora. 

53. Isto não é nada. 

54. Ninguém o viu sair. 

55. O Viver é perigoso. 

56. Quebraram a lanterna do meu carro. 

57. Havia pessoas descontentes na assembleia. 

58. Assistiu-se a uma cena desagradável. 

59. Era noite fechada. 

60. Trata-se de um caso sério. 

 

1) A classificação do sujeito em "Deixaram um 

caderno em sala?" é: 

a) indeterminado.  

b) determinado e composto 

c) determinado e elíptico 

d) determinado e simples. 
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2) A classificação do sujeito em "Fala-se de uma 

safra recorde." é: 

a) determinado e elíptico 

b) determinado e composto 

c) indeterminado 

d) determinado e simples 

 

3) A classificação do sujeito em "Nada se disse de 

novo no encontro." é: 

a) indeterminado 

b) determinado e composto.  

c) determinado e elíptico 

d) determinado e simples.  

 

4) A classificação do sujeito em "Seriam 

substituídos quatro jogadores?" é: 

a) determinado e elíptico 

b) determinado e composto.  

c) indeterminado 

e) determinado e simples.  

 

5) Reuniram-se, a convite da quase totalidade dos 

cineastas italianos, seus colegas de diversas partes 

do mundo." O núcleo do sujeito de "reuniram-se" é: 

a) cineastas                   

b) convite                       

c) colegas 

d) totalidade 

e) se 

 

6) Com relação à classificação do sujeito, analise as 

orações abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

I – “ O meu primeiro ímpeto foi correr ao café”. 

II – “Cheguei a pegar na xícara”. 

III – “Ezequiel abriu a boca”. 

IV – “Vou à missa com minha família”. 

a) Nas orações I e II temos sujeitos simples e os 

núcleos são primeiro e xícara. 

b) Nas orações II e III temos sujeitos indeterminados. 

c) Nas orações II e IV temos sujeitos ocultos, 

representados pelo pronome pessoal “eu”. 

d) Na oração IV temos sujeito simples e seu núcleo é 

família. 

 

7) Na oração: “Foram chamados às pressas todos 

os vaqueiros da fazenda vizinha”, o núcleo do 

sujeito é: 

a) todos; 

b) fazenda; 

c) vizinha; 

d) vaqueiros; 

e) pressas. 

 

8) Em relação a frase: “Precisa-se de 

trabalhadores”, indique a alternativa  correta.  

a) sujeito indeterminado.  

b) “de trabalhadores” é o  sujeito da oração.  

c) o sujeito é oculto.  

d) o sujeito é simples.  

e) o núcleo do sujeito é "trabalhadores". 

 

9) Há sujeito indeterminado em: 

a) O pássaro voou assustado. 

b) Surgiram reclamações contra o cruzado. 

c) Ouvem-se vozes na sala vizinha. 

d) Ali, rouba-se no atacado e no varejo. 

e) Vende-se casa na praia. 

 

10) Assinale a alternativa em que há sujeito 

indeterminado. 

a) Amanheceu radiante o dia de hoje. 

b) No inverno anoitece muito cedo. 

c) Vive-se bem com Deus. 

d) Conta-se que vai haver uma festa. 

e) Contam-se muitas coisas de você. 

 

11)   No trecho "Ninguém sabia o que fazer. Falavam 

até no fim do mundo," a correta classificação do 

sujeito de SABER e de FALAR é: 

a) sujeito indeterminado e sujeito oculto 

b) sujeito oculto e sujeito  indeterminado 

c) oração sem sujeito e sujeito composto. 

d) sujeito indeterminado em ambos os casos 

e) sujeito simples e sujeito indeterminado 



FBCCONCURSOS - TRAV. MOURA SÁ, 103. NOVA IGUAÇU (CENTRO)  

TEL.: 35405540 WP: 979157128  

 

 
 F B C C O N C U R S O S  

 

Página 13 

 

12) Marque a opção que não apresenta sujeito 

indeterminado: 

a) Precisa-se de funcionários competentes. 

b) Come-se bem neste restaurante. 

c) Morre-se de tuberculose ainda hoje. 

d) Deixaram a luz do pátio acesa. 

e) Vendem-se pianos reformados. 

 

13)  Assinale a frase cujo termo sublinhado não é 

sujeito: 

a) Ouviam-se vozes estranhas. 

b) Pensava-se em coisas estranhas. 

c) Viam-se coisas estranhas. 

d) Expunham-se coisas estranhas. 

e) Propagavam-se vozes estranhas. 

 

14) Duas das orações abaixo têm sujeito 

indeterminado. Assinale-as. 

I. Projetam-se avenidas largas. 

II. Há alguém esperando você. 

III. No meio das exclamações, ouviu-se um risinho 

sarcástico. 

IV. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar 

a montanha. 

V. Até isso chegaram a dizer. 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) IV e V. 

d) V e VI. 

 

15) Nas orações a seguir: 

I. No trabalho, use equipamento de proteção. 

II. Júlio, no clube, falaram mal de você. 

III. Vendeu-se a própria alma. 

O sujeito é, respectivamente: 

 

a) simples, simples, simples. 

b) oculto, simples, simples. 

c) indeterminado, indeterminado, simples. 

d) oculto, indeterminado, simples. 

e) oculto, indeterminado, indeterminado. 

 

16) Assinale a alternativa que tem oração sem 

sujeito. 

a) Existe um povo que a bandeira empresta. 

b) Embora com atraso, haviam chegado. 

c) Existem flores que devoram insetos. 

d) Os guardas tinham esperança de encontrá-lo. 

e) Há de haver recurso desta sentença. 

 

17) Assinale a alternativa em que há oração sem 

sujeito. 

a) Esperanças haverá sempre. 

b) Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. 

c) Haveria desejado ele tudo isso? 

d) Alguém havia aberto a porta. 

e) Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. 

 

18) Das seguintes orações: Pede-se silêncio; A 

caverna anoitecia aos poucos; Fazia um calor 

tremendo naquela tarde; o sujeito se classifica, 

respectivamente, como 

a) indeterminado, inexistente, simples. 

b) oculto, simples, inexistente. 

c) inexistente, inexistente, inexistente. 

d) oculto, inexistente, simples. 

e) simples, simples, inexistente. 

 

19) Que há entre a vida e a morte? 

a) O sujeito do verbo haver é o pronome “que”. 

b) Tem-se uma oração sem sujeito. 

c) O sujeito está oculto. 

d) O sujeito é indeterminado. 

e) O sujeito é a vida e a morte. 

 

20) Em Já era mais de meia-noite quando chegamos 

ao baile, o sujeito do verbo ser é 

a) inexistente. 

b) indeterminado. 

c) um homem. 

d) aquela noite amiga. 

e) aquela noite amiga, noite cristã. 
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21) Na oração: "Reprovam alguns autores esta 

história", qual é o núcleo do sujeito: 

a) história;          

b) alguns autores;         

c) reprovam;        

d) autores         

e) alguns. 

 

22) Sujeito composto está em: 

a) Deus, Deus, que farei? 

b) Os livros contemplei, os quadros e as outras obras 

de arte. 

c) Nós, os homens de futuro, venceremos. 

d) Foram João e Maria. 

e) Ontem foi João, e José hoje. 

 

23) Em "Na mocidade, muitas coisas lhe haviam 

acontecido", temos oração: 

a) sem sujeito;                         

b) com sujeito simples e claros; 

c) com sujeito oculto;                 

d) com sujeito composto; 

e) com sujeito indeterminado. 

 

24) No texto: 

"Batem leve, levemente, 

Como quem chama por mim... 

Será chuva? Será gente? 

Gente não é certamente 

E a chuva não bate assim." (Augusto Gil) 

Qual é o sujeito de "Batem leve, levemente"? 

a) sem sujeito;                     

b) sujeito indeterminado; 

c) sujeito oculto;                  

d) sujeito composto; 

e) sujeito simples. 

 

25) Havia alunos no parque. O sujeito é: 

a) oculto;             

b) simples;            

c) não existe sujeito;           

d) composto. 

 

26) Sujeito indeterminado está em: 

a) Vivo feliz.      

b) Vive-se feliz.        

c) Chove muito.   

d) Fui à Europa.       

e) Faz calor 

 

27) Mostre a oração que não possui sujeito: 

a) A noite caiu repentinamente sobre a cidade. 

b) Nesse mês, vai fazer um ano de sua partida. 

c) Choveram tomates sobre o orador. 

d) O dia amanheceu bastante límpido. 

e) Não havia existido ninguém com tantas qualidades. 

 

28) Em qual das orações abaixo o termo em itálico 

não é sujeito? 

a) "Deus sabe como os presos lá dentro viviam e 

comiam..." 

b) "(...) e a professora traçava no quadro-negro nomes 

de países distantes." 

c) "- Continue, Juquita. Você ainda será um grande 

escritor." 

d) "Vocês estão rindo do Juquita." 

e) "E a escola, nove de quatro ou cinco anos, era o 

lugar menos estimado de todos." 

 

29) O recurso da indeterminação do sujeito, 

conforme preconiza a gramática normativa, pode 

ser encontrado em  

a) “Havia as belas casas, os jardins,” 

b) “Só entravam no condomínio os proprietários…” 

c) “Decidiram eletrificar os muros…” 

d) “Quem tocasse no fio de alta tensão…” 

e) “Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio…” 

 

PROPOSTOS                                                    

1) (CESGRANRIO) Assinale a opção em que a 

oração NÃO tem sujeito. 

a) “Em três décadas, haverá tantos idosos quantos 

jovens.” 

b) “Dessa questão tratam agora a ONU, demógrafos e 
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economistas [...] social.”  

c) “Ninguém quer a morte, só saúde e sorte,”  

d) “Incerto é o momento...”  

e) “...em que a chamada vida ativa já se transformou 

para a maioria em tempo livre.”  

 

2) (CESGRANRIO) Assinale a opção cujo termo em 

destaque tem valor sintático diferente dos demais.   

a) "As palavras juntas formam frases, orações e 

períodos."   

b) "No cotidiano, as pessoas não têm mais tempo para 

dialogar."   

c) "elas se tornam vivas, dando uma sensação de bem-

estar,"   

d) " porque a ideia se perpetua e é transmitida de 

geração para geração."   

e) "A mobilização social é um ato de comunicação."    

 

3) (CONSULPLAN) Assinale a alternativa em que 

ocorre sujeito indeterminado: 

 a) Algo preocupa os obesos. 

 b) Falaram muito bem de você na reunião. 

 c) Flores ornamentavam o restaurante. 

 d) Viajamos para os Estados Unidos. 

 e) Está calor. 

  

4) (AOCP) Em “Existe um outro olhar...” a expressão 

destacada funciona como 

a) objeto indireto. 

b) adjunto adverbial. 

c) adjunto adnominal. 

d) objeto direto.  

e) sujeito. 

 

5) (CONSULPLAN) Assinale a afirmativa que 

apresenta sujeito simples: 

 a) Magoaram o meu coração. 

 b) Fomos em busca do verdadeiro amor. 

 c) Os homens me fizeram sofrer. 

 d) A liberdade e a verdade estão presentes no amor. 

 e) Faz frio aqui. 

 

7) (CONSULPLAN) Assinale a seguir uma oração 

sem sujeito. 

 a)  Ninguém se apresentou. 

 b)  Vai haver um campeonato. 

 c)  Telefonaram para você. 

 d)  Consertou-se o relógio. 

 e)  Vive-se feliz. 

 

8) (CESGRANRIO) De acordo com a norma Padrão, 

há  indeterminação do sujeito em:'' 

a) Olharam-se com cumplicidade. 

b) Barbearam-se todos antes da festa. 

c) Trata-se de resolver questões econômicas. 

d) Vendem-se artigos de qualidade naquela loja.  

e) Compra-se  muita' mercadoria em época de festas. 

 

9) (CONSULPLAN) Do ponto de vista 

morfossintático, o trecho “Com impressionante 

frequência, surge um sujeito empunhando um 

revólver ou um fuzil-metralhadora que começa a 

disparar a esmo dentro de um shopping ou de uma 

universidade.” Classifica-se como um(a) 

a) período simples, constituído por mais de um verbo. 

b) período composto, pois mais de uma oração o 

constitui. 

c) frase nominal, já que não há verbos na sua 

constituição. 

d) período simples, porque é constituído de uma única 

oração. 

 

“Do sucesso no circuito comunicacional dependem a 

existência e a felicidade pessoal.” 

 

10) (CESPE) No período acima, o sujeito composto – 

“a existência e a felicidade pessoal” – está 

posposto ao núcleo do predicado verbal. 

 

“O bom momento que vive a economia nacional 

estimula suas vendas, mas a indiscutível preferência do 

consumidor pelo modelo flex tem outras razões.” 
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11) (CESPE) No trecho “O bom momento que vive a 

economia nacional estimula suas vendas”, o sujeito 

das formas verbais “vive” e “estimula” é o mesmo. 

 

 “Desapareceram os grandes personagens, que foram a 

verdadeira história da UnB. Restaram apenas mágoas e 

ressentimentos, medo e desconfiança, um sentimento 

de desgosto e de tristeza no meio de toda aquela gente 

se evadindo ou assistindo com pavor à violência  e à 

desmoralização de seus colegas e familiares sem que 

nada se pudesse fazer.” 

 

12) (CESPE) A indeterminação do sujeito é um 

recurso usado quando o autor não quer ou não 

pode revelar quem fez determinada ação, como 

ocorre em: “Desapareceram”; “Restaram”. 

 

“Segundo a observação de H. von Stein, ao ouvir a 

palavra “natureza”, o homem dos séculos XVII e XVIII 

pensa imediatamente no firmamento; o do século XIX 

pensa em uma paisagem.” 

 

13) (CESPE) Em “o homem dos séculos XVII e XVIII 

pensa imediatamente no firmamento; o do século 

XIX pensa em uma paisagem” , o núcleo do sujeito 

está elíptico, na segunda ocorrência do verbo 

pensar.  

 

“A etapa de avaliação quantitativa e a de avaliação 

qualitativa dos resultados compõe o próximo capítulo.”  

 

14) (CESPE) Para se garantir a coerência e a 

correção gramatical da frase, deve-se transformar o 

sujeito, que é composto, em sujeito simples, 

retirando-se o trecho “a de avaliação” e deixando-se 

o verbo compor como está, no singular.  

 

“Apenas 1% de toda a água existente no planeta é 

apropriado para beber ou ser usado na agricultura. O 

restante corresponde à água salgada dos mares (97%) 

e ao gelo nos polos e no alto das montanhas. 

Administrar essa cota de água doce já desperta 

preocupação.”  

 

15) (CESPE) A oração “Administrar essa cota de 

água doce” (ℓ.4) exerce função sintática de sujeito. 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

FIXAÇÃO 

I 

a) pinguins malucos; b) os dois garotos; c) coisas estranhas; 

d) alguém;  e) quem; f) todo o professor; g) A Sheila e a Sidriele; h) eles; i) 

a maioria dos alunos; j) Ninguém; k) as margens plácidas do Ipiranga; l) os 

macacos; m) um belo dia. 

 

II 

1.OSS; 2.OSS; 3.SS; 4.CS; 5.SI; 6.OSS; 7.SI; 8.SS(OCULTO); 

9.SS; 10.SS; 11.SI; 12.SS; 13.SC; 14.SI; 15.SS; 16.OSS; 17.SS; 18.OSS; 

19.SS; 20.SI; 21.SS; 22.SS; 23.SC; 24. SS(OCULTO); 25.SI; 26. SS; 27.OSS; 

28. SS; 29.SS; 30.SC; 31.SS; 32.SI; 33.SS; 34.OSS, 35.SS; 36.OSS; 37.SS; 

38.OSS; 39.SS; 40.SS; 41.SS; 42.SS; 43.SC; 44.OSS; 45.SS; 46.SS; 47.SC; 

48.SS; 49.SS; 50.OSS; 51.SS; 52.SS; 53.SS; 54.SS; 55.SS; 56.SI; 57.OSS; 

58.SI; 59.OSS; 60.SI. 

1 – A, 2 – C; 3 – D; 4 – E; 5 – C; 6 – C; 7 – D; 8 – A; 9 – D; 10 – C; 11 – E; 12 

– E; 13 – B; 14 – C; 15 – D; 16 – E; 17 – A; 18 – E; 19 – B; 20 – A; 21 – D; 22 

– D; 23 – B; 24 – B; 25 – C; 26 – B; 27 – B; 28 – C; 29 – C. 

 

PROPOSTOS 

1 – A; 2 – E; 3 – B; 4 – E; 5 – C; 7 – B; 8 – C; 9 – B; 

10(C); 11(E); 12(E); 13(C); 14(E);15(C). 
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ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SE VOCÊ AINDA SENTE FALTA 

DAQUELAS INFORMAÇÕES 

FUNDAMENTAIS PARA UMA 

EXPRESSÃO  ESCRITA E A BOA 

EXPRESSÃO ORAL, CONHEÇA O “MPF” 

 
 
 
 
 
 

MPF – (MÓDULO DE PORTUGUÊS FUNDAMENTAL) - M1: 
FONÉTICA: FONEMA E LETRA, VOGAIS, CONSOANTE, 
SEMIVOGAL, ENCONTROS CONSONANTAIS*: DITONGO, 
TRITONGO E HIATO; M2: SEPARAÇÃO SILÁBICA E 
EMPREGO DO HÍFEN(SEGUNDO NOVO ACORDO 
ORTOGRÁFICO); M3: PROSÓDIA E ACENTUAÇÃO 
GRÁFICA(SEGUNDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO); 
M4: HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS(EMPREGO DE 
PALAVRAS) M5: EMPREGO DE LETRAS;  
M6: MORFOLOGIA: TIPOS DE SUBSTANTIVOS, FLEXÃO E 
GRAU; M7: MORFOLOGIA: TIPOS DE ADJETIVOS, FLEXÃO 
E GRAU; M8: MORFOLOGA: TIPOS DE ADVÉRBIOS, 
FLEXÕES E GRAU. 
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MÓDULO 2 
 

SINTAXE – TERMOS ESSENCIAIS²: PREDICADO: OSS, 

PREDICAÇÃO VERBAL (VI, VTD, VTI, VTDI E VL) E TIPOS 

DE PREDICADO. 
 

 
PREDICADO - O predicado é a parte da oração que contém o 
verbo e apresenta informações sobre o sujeito(quando ele existe) 
 
Ex¹.: Gedilton não fez muitas coisas hoje. 

Ex².: Faltaram vários alunos. 

 
PREDICAÇÃO VERBAL – é o modo de relação verbal entre o verbo 
e seu sujeito ou verbo e seu complemento ou atributo. 
 No que se refere à predicação, os verbos podem ser 
classificados em: 
 

 INTRANSITIVOS – verbos que expressam sentido 
completo, dispensando, assim, complementos 
necessários ou que tem seu sentido completado por 
termos circunstanciais. 

 
Ex¹.: Escorreguei. 
               VI 
Ex².: O prédio caiu. 
                           VI 
Ex³.: Hoje nós iremos à praia. 
                             VI            AADv 

 TRANSITIVOS DIRETOS – verbos que sozinhos não 
conseguem compor o predicado, pois demandam termo 
que complete sua ideia sem intermédio de preposição 
necessária. 

 
Ex¹.: Os cães rouparam outro pernil. 
                             VTD             CV 
Ex².: Havia inúmeras crianças na festa. 
           VTD                 CV 
 

 TRANSITIVOS INDIRETOS – verbos que sozinhos não 
conseguem compor o predicado, pois demandam termo 
que complete sua ideia por intermédio de preposição 
necessária. 

 
Ex¹.: Nós trataremos de seu assunto depois. 
                       VTI                               CV 
Ex².: Muitos concordaram com você. 
                                VTI                            CV 
 

 TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS – verbos que 
demandam de dois complementos (um sem preposição 
necessária e outro com preposição necessária) para que 
tenha sua ideia completada. 

 
Ex¹.: Misture café com coca-cola.     
             VTDI        CV                        CV 
Ex².: Informamos as diretrizes aos novos alunos. 
                 VTD                          CV                                     CV 
 

 DE LIGAÇÃO – verbos que ligam o sujeito* ao seu 
atributo ou estado. Nesse tipo de relação ele se exime de 
expressar qualquer aspecto de ação ou processo, pois 
vai indicar um estado, uma característica ou uma 
mudança de estado. 

 
Ex¹.: Gladstone parece preocupado 
                                 VL             AT/EST 
Ex².: Negmar caiu doente 
                            VL       AT/EST 

  
 Comentário: 

 É importante frisar que a predicação 
verbo pagará sempre um tributo à semântica, ou 
seja, a predicação verbal depende do valor de 
emprego do verbo no contexto. Veja uns 
exemplos:                                                                          

“Edglaysson está preocupado/ Edglaysson está em casa.” 

                           VL                                                                   VI 

“Muitos precisaram da sala/ Muitos precisaram a sala” 

                        VTI                                                              VTD 

 

“Seu argumento não procede/ Ele procedeu ao Jogo” 

                                              VI                              VTI 

 

TIPOS DE PREDICADO 
Os predicados podem ser classificados segundo a natureza de seu 
núcleo.  
 
Predicado nominal – quando o núcleo é um nome que indica 
estado ou qualidade do sujeito. É formado SEMPRE por um verbo 
de ligação (VL) e um predicativo do sujeito (PS).  
 
Ex¹: Os diplomatas permanecem reféns dos guerrilheiros. 
                                                   VL                  PS 
Ex².: A autoria da obra é polêmica. 
                                            VL        PS 
 
Predicado verbal – quando o núcleo é o verbo transitivo ou 
intransitivo (indicador de ação, processo ou fenômeno). 
 Ex¹.:  Os deputados discutem animadamente. 
                                              VI 
Ex².: Conferência discute educação ambiental. 

                   VTD 
Ex³.: Divulgaram a notícia a todos os alunos. 
                 VTDI 
 
Predicado verbo-nominal – quando há dois núcleos: verbo 
(indicador de ação*) e nome( indicador de estado ou característica. 
 
Ex¹.: Japoneses caminham nervosos pelo calçadão de Copa. 
                                         VI                  PS 
Ex².: Os alunos liam o texto atentos. 
                              VTD                          PS 
Ex³.: Nada pegava Tia Rosemira desprevenida. 
                        VTD                                                   PO 
 
PREDICATIVO - é o termo da oração que indica uma 
característica ou estado transitório que se atribui ao sujeito ou ao 
objeto por meio de um verbo de ligação. Não sendo vetada a 
presença com qualquer outro tipo de verbo. 
 
 
 
 
 
 



FBCCONCURSOS - TRAV. MOURA SÁ, 103. NOVA IGUAÇU (CENTRO)  

TEL.: 35405540 WP: 979157128  

 

 
 F B C C O N C U R S O S  

 

Página 19 

PREDICATIVO DO SUJEITO 
Aparece no predicado nominal e no verbo-nominal. No 

predicado nominal, o predicativo refere-se ao sujeito por meio de 
um verbo de ligação enquanto que no predicado verbo–nominal o 
verbo é intransitivo ou transitivo. 

 
Ex¹.:  Nesta rua, tudo parece calmo e seguro. 
                                       VL                       PS 
Ex².: Os soldados desciam a montanha vitoriosos. 
                                      VTD                                             PS 
Ex³.: Meu pai está sem paciência. 
                            VL                 PS 
 
PREDICATIVO DO OBJETO 

Aparece no predicado verbo-nominal e refere-se ao 
objeto. É comum ser associado ao objeto direto; no entanto, há 
casos em nosso vernáculo em que se refere ao objeto indireto. 
Ex.:¹ Todos consideraram-no culpado. 
                          VTD                 OD       PO 
Ex².: O juiz julgou o réu culpado. 
                        VTD        OD          PO 
 

OBS.: 

1. Todas as classes gramaticais – exceto artigo, 

preposição, conjunção e interjeição – podem exercer a 

função de predicativo. O predicativo pode ser 

representado até por uma oração. Nesse caso, a oração 

será subordinada substantiva predicativa. 
 
Ex¹: A verdade é que todos nós seremos aprovados. 
 

2. Pode ocorrer o predicativo do sujeito em frases com voz 

passiva sintética. 

Nesse caso, o predicado será verbo-nominal. 
Ex¹.: Considera-se Gedilton  um grande estudante. 
                                          SUJ                               PS 
Ex².: Definiu-se a resposta como inviável. 
                                       SUJ                      PS 
 

3. A maior parte dos gramáticos considera que ocorre 

predicativo do objeto indireto apenas com o verbo chamar, 

significando “cognominar”, “atribuir um nome a”. 
Ex:      Chamei-lhe de bobo. 
                            OI          PO 

 Alguns dizem que o predicativo do objeto indireto 

pode ocorrer com outros verbos: 
Ex¹.: Creio num Deus sempre presente.  
             VTI              OI                         PO 
Ex².: Preciso do ladrão vivo. 
             VTI                  OI           PO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES 
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EXERCÍCIOS 

 

FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        

I. Classifique os verbos abaixo segundo sua predicação. 

1. O chefe não chegou. 

2. A garota saiu. 

3.  Elisa permanece quieta. 

4.  As águas do rio transbordaram. 

5. Escrevemos um recado a você. 

6. O governo japonês importa carne. 

7. Minha irmã voltou. 

8. O trem desapareceu. 

9. O Brasil já importou cacau da África. 

10. No inverno, o pôr-do-sol transmitia beleza. 

11. Elisama vive bonita. 

12. O artista não gostava de repórteres. 

13. Tudo parecia muito estranho. 

14. Todos continuaram mudos na reunião. 

15. Devolveram ao garoto seu livro. 

16. O povo do sertão aspira a melhores condições de vida. 

17. Assistimos a um ótimo filme. 

18. Nós obedecemos aos rigores da lei. 

19. Pintei minhas unhas ontem. 

20. As ruas de São Paulo encontram-se cheias. 

21. Entregamos o presente à noiva. 

22. Não precisamos de sua ajuda. 

23. Conspiraram contra os planos do presidente. 

24. Alisará seus cabelos hoje. 

25. Explicaram a história ao advogado. 

26. Prefiro qualquer comida à carne de porco. 

27. Os trabalhadores pediram ajuda ao ministro do Trabalho. 

28. Alguns choravam. 

29. Avistamos seu amigo ontem. 

30. O copo virou cacos. 

31. Tudo parecia muito estranho. 

32. Assim que abri a bolsa, vi um problema. 

33. Nem todos fazem isso. 

34. Outros riam bastante. 

35. Os passageiros estavam angustiados dentro do ônibus. 

36.Nossas propostas interessam a todos. 

37. A figurante tornou-se uma grande atriz. 

38. Meu amigo andava tristonho naquela época. 

39. Márcia vive triste. 

40. O atleta surge radiante. 

41. A meteorologia anunciou um ótimo dia. 

42.  Juremir caiu da escada. 

43. Joab caiu doente. 

44. Os boias frias levantaram bem cedo. 

45. Os assalariados vivem preocupados. 

46. As matas desapareceram rapidamente. 

47. Todos gostam da hospitalidade dos cariocas. 

48. Coragem nunca tivemos. 

49. Todos obedecem ao regulamento. 

50. José virou a mesa. 

51. José virou uma fera. 

52. O sucesso não pertence a ninguém. 

53. Guarde o lápis. 

54. O pranto da mulher diminuíra. 

55.  Marcelo ficou com sede. 

56. Felizes são os otimistas. 

57. O sorvete virou água. 

58. Os objetos do escritório pareciam mais velhos. 

59. Comparava sua vida a um lago espelhado. 

60. Bateram dez horas. 

61. Faltou-me coragem. 

62. O pai perdoou a traquinagem ao filho. 
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63.  O pai perdoou ao filho. 

64.  Alguns alunos tornaram-se alegres. 

65.  Os ausentes nunca têm razão. 

66. Você pisa ovos. 

67. Avisaram-me de tudo. 

68. Prefiro cinema a teatro. 

69.  Não há rios por aqui. 

70. Peça-lhe o livro. 

71. Você já pensou nisso. 

72. O pai levou-os à escola. 

73. Não existem riscos por aqui 

74. Luís pagou a dívida ao comerciante. 

75.  Algumas pessoas riam à beça. 

76. Entreguei-lhe todo o dinheiro. 

77. O caminhão transporta terra para o porto. 

78. Entrei em sala aborrecido. 

79. Cheguei aborrecido. 

80. Três contos bastavam. 

81. Consideramos o caso extraordiário. 

82. Inutilmente minha alma chora. 

83.  Fui cedo.  

84.  O luxo contribuiu para sua ruína. 

85.  Ansiava pelo dia que vinha.  

86. Ensinamos técnicas agrícolas  aos agricultores. 

87. Mário encontra-se doente. 

88. A sua intuição preveniu-a sobre uma desgraça. 

89. Ceda o lugar ao mais velho. 

90. Causou-me dó a morte do avô. 

91. Expliquei isso a ele. 

92. A empresa fornece comida aos operários. 

93. Os tempos modernos familiarizaram o homem com a 

máquina. 

94. As orquídeas gostam de ambientes úmidos. 

95. A televisão deve às crianças programações mais ricas. 

96. Gedilton andava depressa. 

97. Passavam mulheres e crianças  em direção ao rio. 

98.  Algumas pessoas provocavam risos. 

99. A produção de cacau aumentou muito. 

100. A Joás não interessava mais essa conversa. 

II. Baseando-se no código expresso abaixo, classifique 
sintaticamente os verbos em destaque: 

1 – verbo intransitivo 
2 – verbo transitivo direto 
3 – verbo transitivo indireto 
4 – verbo transitivo direto e indireto 
5 – verbo de ligação 

a) Estamos felizes. 

b) As crianças gritavam desesperadamente. 

c) Entregamos as encomendas aos clientes.  

d) Restam alguns instantes. 

e) Ofenderam o juiz com palavrões.  

f) Permaneçam todos quietos. 

g) Faltava-lhe um pouco mais de esperança. 

h) Depende de você a minha felicidade. 

 

III. Identifique e Classifique o Tipo de Predicado: 

01. José chegou cansado. 

02. O espetáculo foi emocionante. 

03. Chove bastante na minha região. 

04. O professor já corrigiu as provas. 

05. Prenderam o ladrão. 

06. Monica é muito simpática. 

07. Vive-se bem no campo. 

08. Perdi minha caneta. 

09. Você acha minha caneta feia? 

10. Os excursionistas chegaram cansados. 

11. Bateram à porta. 

12. Estava irritado com as brincadeiras. 

13. Compareceram todos atrasados à reunião. 

14. Come-se com fartura em sua casa. 

15. Foi muito difícil a última questão. 

16. Cresceram  aquelas árvores. 

17. O ônibus saiu atrasado. 

18. Anoiteceu. 

19. Chegaram os filhos da vizinha. 

20. Crê-se em Deus. 



FBCCONCURSOS - TRAV. MOURA SÁ, 103. NOVA IGUAÇU (CENTRO)  

TEL.: 35405540 WP: 979157128  

 

 
 F B C C O N C U R S O S  

 

Página 22 

21. Todos ficaram quietos. 

22. Magda abriu o pacote, surpresa. 

23. O filme é impróprio a menores de 18 anos. 

24. A taxa de mortalidade infantil está elevada. 

25. A chuva caia fina. 

26. Choveu garrafa vazia lá de cima. 

27. Trovejou muito. 

28. Ele criou um bom enredo para a história. 

29. Jovens optam por uma vida mais saudável. 

30. O eclipse total do sol começa às oito horas. 

31. O cão uivava triste ao luar. 

32. Nesse instante um forte trovão abalou os ares. 

33. A História é a mestra da vida. 

34. A despedida deixava a mãe aflita. 

35. Jorge aceitou o trato. 

36. Belíssimo realmente é o seu apartamento. 

37. As doenças e as guerras ceifam milhares de vida. 

38. O menino abriu a porta ansioso. 

39. Raros são os verdadeiros líderes. 

40. Marta entrou séria. 

 

23) No trecho: 'Se lhe explicasse que é necessário 

vivermos em paz ...' os verbos sublinhados são, 

respectivamente: 

a) transitivo direto, transitivo indireto 

b) transitivo direto e indireto, intransitivo 

c) intransitivo, transitivo indireto 

d) intransitivo, intransitivo 

 

 

PROPOSTOS                                                    
 

1) (FCC) ... Mario Barletta, que, com seu grupo, 
percorre os estuários da América do Sul. 

O verbo que também é empregado no texto com a 

mesma regência do grifado acima está em: 

a) ... várias espécies de peixes precisam de redutos 

distintos no mangue ... 

b) ... esses locais de reprodução, desova, crescimento, 

proteção e alimentação de peixes variam ao longo do 

ano ... 

c) ... mas recomendam mais cuidado para evitar que ela 

... 

d) ... feios, lamacentos, repletos de mosquitos e 

geralmente cheiram mal. 

e) ... até que sejam capazes ... 

 

2) (FCC)... mas faz parte da natureza humana 

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento 

que o do grifado acima está na frase: 

a) ... de que a moral não é baseada na cultura... 

b) Para lidar com essa questão... 

c) Os pesquisadores incluíram nesse grupo seis 

pessoas... 

d) ... entre cujas funções está a integração de 

sentimentos à consciência. 

e) Na opinião dos cientistas, o estudo é uma forte 

evidência... 

 

3) (FCC) O Ministério da Ciência e Tecnologia 

também faz suas contas ...  

A frase cujo verbo apresenta o mesmo tipo de 

complemento que o do grifado acima é: 

a) ....nunca foi prioridade nas políticas públicas de 

pesquisa e conservação. 

b) ...que incluem, entre outras coisas, estocagem e 

reciclagem de carbono. 

c) ...que mudem bastante nesse processo. 

d) ...mesmo na Amazônia, os números são difíceis. 

e) ...porque sua cobertura vegetal varia imensamente 

no tempo e no espaço. 

 

4) (CESGRANRIO) De acordo com a norma Padrão, 

há Indeterminação do sujeito em:'' 

a)Olharam-se com cumplicidade. 

b) Barbearam- se todos antes da festa. 

c) Trata-se de resolver questões econômicas. 

d) Vendem-se artigos de qualidade naquela loja. 

e) Compra-se muita mercadoria em época de festas. 

 

5) Assinale a alternativa em que aparece predicado 

verbo-nominal: 

a) "Nesse samba te proclamo majestade do universo." 

b) O homem doou os agasalhos aos necessitados. 

c) Após o toque permaneceram na sala os alunos. 

d) "Brasil és no teu berço dourado o índio civilizado.” 

e) "Lutar com palavras é a luta mais vã.” 

 

6) Onde há predicado verbo-nominal? 

a) Devolva os documentos ao diretor. 

b) Renata ficou feliz. 

c) Ela confia em você. 
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d) A notícia deixou-o preocupado. 

e) Os viajantes partiram ontem. 

 

7) O professor entrou apressado. Os grifos indicam: 

a) predicado nominal. 

b) predicado verbo-nominal. 

c) predicado verbal. 

d) objeto direto. 

e) objeto indireto 

 

8) Identifique a alternativa errada em relação à 

classificação dos predicados das orações a seguir: 

a) Todos nós consideramos a sua atitude infantil 

(predicado verbo-nominal) 

b) A multidão caminhava pela estrada poeirenta. 

(predicado verbo-nominal) 

c) A criançada continua emocionada. (predicado 

nominal) 

d) A criançada continua no jardim. (predicado nominal). 

e) Demitiram o secretário da instituição. (predicado 

verbal) 

 

9)  Analise as orações e assinale a alternativa 

correta: 

I. Paulo está adoentado. 

II. Paulo está no hospital. 

 

a) O predicado é verbal em I e II. 

b) O predicado é nominal em I e II. 

c) O predicado é verbo-nominal em I e II. 

d) O predicado é verbal em I e nominal em II. 

e) O predicado é nominal em I e verbal em II. 

 

10) Assinale a alternativa em que apareça predicado 

verbo-nominal. 

a) A chuva permanecia calma. 

b) A tempestade assustou os habitantes da vila. 

c) Paulo ficou satisfeito. 

d) Os meninos saíram do cinema calados. 

e) Os alunos estavam preocupados. 

 

11) Observe a oração abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

“A inspiração é fugaz, violenta.” 

Podemos afirmar que o predicado é: 

a) Verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem 

seguido de dois predicativos. 

b) Nominal, porque o verbo é de ligação. 

c) Verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas 

duas características ao sujeito. 

d) Nominal, porque o verbo tem significação completa e 

apresenta adjuntos adnominais e dois predicativos. 

e) Verbo-nominal porque apresenta um predicativo 

seguido do objeto direto. 

 

12) Sobre o exemplo: "A lua brilhou alegre no céu", 

afirmamos: 

I. O verbo brilhar é intransitivo. 

II. O verbo brilhar é transitivo direto. 

III. O verbo brilhar é transitivo indireto. 

IV. O predicado é nominal. 

V. O predicado é verbal. 

VI. O predicado é verbo-nominal. 

 

a) Estão corretas I e VI. 

b) Estão corretas I e V. 

c) Estão corretas II e V. 

d) Está correta apenas IV. 

e) Estão corretas III e VI. 

 

13) Ocorre predicado verbo-nominal em: 

a) A tua resposta não é verdadeira. 

b) O cão vadio virou a lata de lixo. 

c) Viraram moda os jogos eletrônicos. 

d) Todos permaneçam em seus lugares. 

e) Pensativo e triste vinha o rapaz. 

 

14) (CESGRANRIO) Indique a opção em que o verbo 

levar apresenta-se com a mesma transitividade 

encontrada na frase “estas substâncias levam à 

formação...” . 

a) Isso me leva a supor que ele disse a verdade. 

b) O aqueduto leva a água às cidades próximas. 

c) O rapaz esperto levou a melhor na entrevista. 
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GABARITO 
FIXAÇÃO 
 
 
 

d) O assaltante levou a mochila da moça ontem. 

e) O funcionário levava o trabalho a sério. 

 

15) (FCC) ... para aprovar, até o final de 2009, um 

texto ... O verbo que exige o mesmo tipo de 

complemento que o do grifado acima está na frase: 

a) De fato, o resultado é modesto. 

b) ... como fugir aos temas ... 

c) ... já respondem por 20% do total das emissões 

globais. 

d) ... que já estão na atmosfera ... 

e) ... só prejudica formas insustentáveis de 

desenvolvimento. 

 

16) (FCC) “uma região de turismo científico e 

ecológico que propicia o autocrescimento 

sustentado da população.” 

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo 

grifado está na frase: 

a) ... que conjugam importância e poesia. 

b) ... as plantas fósseis são exemplares ... 

c) ... que serviu de campo de estudos... 

d) ... um terço está na Chapada do Araripe. 

e) ... que corresponde aos Estados do Ceará, de 

Pernambuco e do Piauí ... 

 

17) (FCC) ... que a natureza tinha seus próprios 

ritmos, alguns regulares e outros irregulares. A 

frase cujo verbo exige o mesmo tipo de 

complemento que o grifado acima é: 

a) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno 

de 200 mil anos atrás ... 

b) ... que grandes migrações da África em direção à 

Eurásia e à Oceania ocorriam já há 70 mil anos. 

c) Os perigos eram muitos ... 

d) ... se gotas caíam ritmicamente das folhas ... 

e) ... mostram uma enorme variedade de animais ... 

 

18) (FCC) ... que por essas e outras heresias acabou 

seus dias na fogueira.  

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento 

que o do grifado acima está na frase: 

a) ... que existia nos céus. 

b) A consequência dessa descoberta foi profunda ... 

c) Galileu iniciou uma nova tradição astronômica, a da 

caça aos mundos. 

d) ... de que, com telescópios mais poderosos, novos 

mundos seriam descobertos. 

e) O mistério, no entanto, permanecia. 

 

 

.  

 

I 

1.VI; 2.VI; 3.VL; 4.VI; 5. VTI; 6.VTD; 7.VI; 8.VI; 9.VTD; 10.VTD; 11.VL; 12.VTI; 

13.VL; 14. VL; 15. VTDI; 16. VTI; 17.VTI; 18.VTI; 19.VTD; 20. VL; 21.VTDI; 

22.VTI; 23. VTI; 24. VTD; 25.VTDI; 26.VTDI; 27. VTDI; 28. VI; 29VTD; 30.VL; 31. 

VL; 32. VTD,VTD; 33.VTD; 34.VI; 35.VL; 36.VTI; 37.VL; 38. VL; 39.VL; 40. VI; 

41.VTD; 42.VI; 43.VL; 44.VI; 45.VL; 46. VI; 47.VI; 48. VTD; 49.VTI; 50.VTD; 

51.VL; 52.VTI; 53.VTD; 54.VI; 55.VL; 56.VL; 57.VL; 58.VL; 59.VTDI; 60.VI; 

61.VTI; 62. VTDI; 63.VTI; 64.VL; 65.VTD; 66.VTD; 67.VTDI; 68.VTDI; 69.VTD; 

70. VTI; 71. VTI; 72.VTDI; 73.VI; 74.VTDI; 75.VI; 76. VTDI; 77.VTDI; 78.VI; 79. 

VI; 80. VI; 81. VTD; 82.VI; 83.VI; 84.VTI; 85.VTI; 86.VTDI; 87.VL; 88.VTDI; 

89.VTDI; 90.VTDI; 91.VTDI; 92.VTDI; 93.VTDI; 94.VTI; 95.VTDI; 96.VI; 97.VI; 

98.VTD; 99.VI; 100.VI. 

II 

A – 1; B – 1; C – 4; D – 1; E – 2; F – 5; G – 3; H – 3. 

III 

1 – PV; 2 – PN; 3 – PV; 4 – PV; 5 – PV; 6 – PN; 7 – PV; 8 – PV; 

9 – PVN; 10 – PVN; 11 – PV; 12 – PN; 13 – PVN; 14 – PV; 15 – PN; 16 – PV; 17 – 

PVN; 18 – PV; 19 – PV; 20 – PV; 21 – PN; 22 – PVN; 23 – PN; 24 – PV; 25 – PVN; 

26 – PV; 27 – PV; 28 – PV; 29 – PV; 30 – PV; 31 – PVN; 32 – PV; 33 – PN; 34 – PVN; 

35 – PV; 36 – PV; 37 – PV; 38 – PVN; 39 – PN; 40 – PVN. 

IV – B 

PROPOSTOS 

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – A; 6 – D; 7 – B; 8 – D; 9 – E; 10 – D; 11 – B; 12 – A; 13 

– E; 14 - ; 15 – E; 16 – A; 17 – E; 18 - C 
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MÓDULO 3 

 

SINTAXE  -  COMPLEMENTOS VERBAIS DE VOZ ATIVA, DE 

VOZ PASSIVA E COMPLEMENTO NOMINAL. 

 

COMPLEMENTO VERBAL - é o termo responsável por 

completar o valor sintático de um verbo transitivo na voz 

ativa. Eles são: objeto direto e objeto indireto.  

OBJETO DIRETO - é o elemento que completa o valor 

sintático indicado pelo verbo transitivo sem necessidade 

sintática de preposição. 

Ex¹.:     Encontraram muitos animais.  

           VTD                    OD 

Ex².:        Ofenderam os atletas.  

              VTD                 OD 

 

OBS.: O OD É O TERMO QUE PODE SER SUBSTITUÍDO POR 

UM DOS PRONOMES OBLÍQUOS A SEGUIR E SUAS 

VARIAÇÕES: (o, a, os, as). 

Ex¹.: Comprei um livro./ Comprei-o.  

                                      OD                                                OD 

Ex².: Comprei duas balas./ Comprei-a. 

                OD                                             OD 

OBJETO INDIRETO 

É o elemento que completa o valor sintático de um 

verbo transitivo com a necessidade sintática de 

preposição. 

 

 Ex¹.: Acredito em você. 

                     VTI                  OI 

 

Ex².: Preciso de mais atenção. 

                      VTI                        OI 

 

OBS.: 

     A preposição que une o objeto indireto ao verbo 

deve ser vazia de conteúdo, ou seja, apesentar natureza 

relacional. 

 

Ex¹.: Vou pensar no futuro.  

 

Ex².: Ele sonha com o passado.  

 

 Já nos seguintes exemplos não há objeto indireto, 

porque as preposições têm conteúdo semântico (natureza 

nocional): 

 

Ex¹.: Teu colega trabalha de¹ noite.  

Ex².: Eu falei do² assunto. 

de¹ = TEMPO do² = ASSUNTO 

 

Objeto indireto pode ser transformado no pronome 

oblíquo “lhe(s)”. 

    No entanto, nesse caso, o objeto indireto deve ser 

introduzido pelas preposições “a” ou “para” e deve indicar 

“pessoa”. 

Ex¹.: Paguei ao médico.  Paguei-lhe. 

                                                OI                                   OI 

Os pronomes oblíquos me, te, se, nos e vos podem ser 

objetos diretos ou indiretos, dependendo do verbo. 

Ex¹.: Obedeceu-me 

                                          OI 

Ex².:Encontrou-me. 

                             OD 

AGENTE DA PASSIVA - é o termo que, na voz passiva 

verbal, indica o ser que pratica a ação. É o responsável por 

aquilo que o verbo na voz passiva indica na frase.  

  

Ex¹.: A casa foi construída pelo pedreiro.  

                             Agente da passiva 

OBS.: 

 O agente da passiva será introduzido pelas 

preposições “de”, “por” ou “pelo”(contração). 

 

COMPLEMENTO NOMINAL - é o termo da oração que 

completa a significação de um nome ( adjetivo, advérbio 

ou  substantivo abstrato), por intermédio de uma 

preposição.   

       

 Ex¹.: A  nossa  crença  em Deus  é grande.            

                                             subst              CN 

 

 Ex².: O  piloto  estava  confiante  na  vitória. 

                                                              adj                CN 
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Ex³.: Agiu contrariamente ao interesse da empresa 

                          adv                           CN 

 

OBS.: 

 Os pronomes oblíquos átonos me, te, lhe, nos, vos 

e lhes poderão funcionar como complemento nominal, 

quando possuírem valor de "a alguém" e vierem na 

complementação de um  nome( substantivo, adjetivo, 

advérbio). 

 

Ex¹.: “O trabalho lhe foi benéfico.” 

                                  CN 

 

FIXAÇÃO 

 

1) Destaque e classifique os complementos verbais. 

a) Interrompia a lição com piadas. 

b) Seis semanas depois, uniram eles seus destinos. 

c) Ele não concorda com você. 

d) O jovem deu um presente para a namorada. 

e) Necessitava do apoio de todos. 

 

2) Analise os pronomes oblíquos e classifique-os 

em objeto direto (OD) ou objeto indireto (OI). 

 

(   ) Emprestei-lhe o dinheiro. 

(   ) Espero-o na estação. 

(   ) Não nos viram na estação. 

(   ) Isto nos pertence. 

(   ) Eles me convidaram para a festa. 

 

3) Identifique a função sintática (objeto direto ou 

objeto indireto) das formas oblíquas nas frases 

abaixo. 

 

a) Aquilo não me convinha. 

b) Entregaram-te o livro. 

c) Desejo-te uma boa viagem. 

d) Sua opinião não me importa. 

e) Nada nos incomoda. 

 

 

 

4) De acordo com o código à mostra, analise os 

termos em destaque das seguintes orações: 

 

OD – objeto direto 

OI – objeto indireto     

 

a) Eu acredito em você e não confio em fofocas (  ). 

b) Ganhei a corrida em tempo recorde (  ). 

c) Desejamos-lhe sucesso na caminhada.(  ). 

d) Eu o vi saindo rapidamente (  ). 

e) Ela Continua persistindo no erro (  ). 

 

5) Os pronomes oblíquos funcionam sintaticamente 

como complementos verbais. Partindo dessa 

prerrogativa, exercite seu conhecimento 

substituindo as palavras destacadas por pronomes, 

de modo a tornar as orações de acordo com a 

linguagem padrão. Em seguida, classifique-os como 

objeto direto ou indireto: 

a) Ame a vida e viva a vida intensamente. 

b) Trouxe os presentes e entregarei os 

presentes amanhã. 

c) Você foi vitorioso, por isto estamos aqui para 

cumprimentar você.    

d) Espero ansioso por notícias, gostaria de receber as 

notícias hoje mesmo.  

e) O livro já foi entregue ao professor, e na 

oportunidade gostaria de pedir o livro novamente. 

 

6) Assinale a alternativa em que o termo grifado é 

objeto direto: 

a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. 

b) Ela é uma fera maluca. 

c) Ela é maluca por lambada nacional. 

d) Não tenho medo da louca. 

e) O amor de Deus é o primeiro mandamento. 

 

7) Na expressão: “por todos era apedrejado o 

Luizinho”, o termo grifado é: 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) sujeito; 
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d) complemento nominal; 

e) agente da passiva. 

 

8) “O toque dos sinos ao cair da noite era trazido lá 

da cidade pelo vento”. O termo grifado é: 

a) sujeito; 

b) objeto direto; 

c) objeto indireto; 

d) complemento nominal; 

e) agente da passiva. 

 

9) (UGF) Assinale o único caso em que o pronome 

oblíquo átono exerce a função de objeto indireto: 

a) Contive-me.              

b) Ele aguardava-me desde cedo.               

c) Isto me agrada. 

d) O aluno me viu.          

e) Socorram-me.  

 

 10) (FMU) Em: Tinha grande amor à humanidade / 

As ruas foram lavadas pela chuva / Ele é 

rico em virtudes. Os termos destacados são, 

respectivamente: 

a) complemento nominal, agente da passiva, 

complemento nominal  

b) objeto indireto, agente da passiva, objeto indireto  

c) complemento nominal, objeto indireto, complemento 

nominal  

d) objeto indireto, complemento nominal, agente da 

passiva  

e) complemento nominal, complemento nominal, 

complemento nominal. 

 

11) Assinale o item em que a função não 

corresponde ao termo em destaque:  

a) Comer demais é prejudicial à saúde. (complemento 

nominal)  

b) Jamais me esquecerei de ti. (objeto indireto)  

c) Ele foi cercado de amigos sinceros. (agente da 

passiva)  

d) Não tens interesse pelos estudos. (complemento 

nominal)  

e) Tinha grande amor à humanidade. (objeto indireto). 

 

12) Assinale as opções cujos complementos verbais 

possuem a função de objeto indireto. 

a)  Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 

b)  Maria comprou um carro novo. 

c)  Conheço aqueles dois rapazes. 

d)  Não faço coisas irresponsáveis. 

e)  As crianças menores acreditam em contos de fada. 

 

13)  (CESCEM) Assinale a análise do termo 

destacado: "A terra era povoada de selvagens." 

a) objeto direto  

b) objeto indireto  

c) agente da passiva 

d) complemento nominal 

e) adjunto adverbial 

 

PROPOSTOS                                                    

 

1) (UM-SP) Em "Não eram tais palavras 

compatíveis com a sua posição", o termo em 

destaque é: 

a) complemento nominal  

b) objeto indireto  

c) objeto direto 

d) sujeito 

e) agente da passiva 

 

2) (CEPERJ)“Nem bem o carregavam como um 

fardo...”– neste segmento, utilizando o padrão 

formal da linguagem, se o pronome o pudesse ser 

deslocado para depois do verbo, resultaria: 

a) Nem bem carregavam-lhe como um fardo... 

b) Nem bem carregavam-lo como um fardo... 

c) Nem bem carregavam-no como um fardo... 

d) Nem bem carregavam ele como um fardo... 

e) Nem bem carregavam-o como um fardo... 
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3) (FGV) De acordo com a norma gramatical, o item 

em que se substituiu corretamente o complemento 

verbal sublinhado por um pronome é:  

a) buscar a felicidade individual/ buscar -la.  

b) preocupa certos conservadores/ preocupa-lhes.  

c) localizará as raízes de nosso analfabetismo político/ 

localizará elas.  

d) sabemos que é preciso uma educação politizada/ 

sabemo-lo.  

e) tenhamos visto um momento/ tenhamos-no visto.   

 

4) (FGV) Em termos antropológicos, o jeitinho pode 

ser atribuído a um suposto caráter emocional do 

brasileiro / o que favorecia boas relações de 

comércio e tráfico de influência Quanto ao emprego 

de pronomes pessoais, os trechos sublinhados 

foram corretamente reescritos em:  

a) pode ser-lhes atribuído / as favorecia.  

b) pode ser a ele atribuído / lhes favorecia.  

c) pode ser atribuído a ele / as favorecia.  

d) pode-o ser atribuído / as favorecia.  

e) pode sê-lo atribuído / lhes favorecia.   

 

5) (FGV) No trecho “não necessariamente impondo 

ônus adicionais às gerações futuras”, o termo 

grifado exerce a função sintática de:  

a) adjunto adverbial.   

b) adjunto adnominal.  

c) complemento nominal.  

d) sujeito.  

e) objeto indireto.   

 

6) (CESPE) Em “ficarmos unicamente apresentando 

denúncias de violações”, a substituição da parte 

sublinhada pelo pronome oblíquo correspondente 

resulta em ficarmos unicamente apresentando-lhes.    

 

7) (CESPE) Essa responsabilidade lhe impõe 

atribuições culturais de peso na política pública do 

município carioca e nos espectros exibidores no 

país e no exterior.   

Em “Essa responsabilidade lhe impõe”, o pronome “lhe” 

pode, sem prejuízo para a correção do período, ser 

substituído por a.    

 

8) (CESPE) Grafam-se como “discuti-lo” as 

seguintes formas pronominais de verbos da terceira 

conjugação: persegui-lo, instrui-lo, destrui-lo.    

 

9) (CESPE) Então, hoje nada mais resta senão 

aceitar o capitalismo e tentar transformá-lo, não 

derrubá-lo. A coerência e a correção gramatical do 

texto serão mantidas caso se substitua “derrubá-lo” 

por derrubar-lhe. 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
FIXAÇÃO 
1 
A – OD; B – OD; C – OI; D – OD,OI; E – OI. 
2 
OI; OD; OD; OI; OD 
3 
OI; OI; OI; OI; OD 
4 
A – OI,OI; B – OD; C – OI; D – OD; E – OI 
5 
A – VIVA-A(OD); B – ENTREGÁ-LOS-EI(OD); C – CUMPRIMENTÁ-LO(OD); D – 
RECEBÊ-LAS(OD); E – PEDI-LO(OD). 
6 – D; 7 – E; 8 – E; 9 – C; 10 – A; 11 – E; 12 – E; 13 – C. 
PROPOSTOS 
1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – C; 5 – E; 6 (E); 7 (E); 8 (E); 9(E) 
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ANOTAÇÕES 
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MÓDULO 4 

 

SINTAXE  – TERMOS ACESSÓRIOS (ADJUNTO 

ADNOMINAL, ADJUNTO ADVERBIAL E APOSTO) E 

VOCATIVO. 
 
 CHAMAM-SE ACESSÓRIOS OS TERMOS QUE SE 
JUNTAM A UM NOME OU A UM VERBO PARA PRECISAR-LHES 
O SIGNIFICADO, ASSUMINDO UMA FUNÇÃO SECUNDÁRIA DE 
CARACTERIZAR, DETERMINAR OU ATÉ EXPRIMIR UMA 
CIRCUNSTÂNCIA. 
 
São termos acessórios: 
a) o adjunto adnominal; 
b) o adjunto adverbial; 
c) o aposto. 
 
ADJUNTO ADNOMINAL - é o termo de natureza adjetiva que 
serve para especificar ou delimitar o significado de um 
substantivo, qualquer que seja a função deste. Ele pode vir 
expresso por: 
 
a) Adjetivo:  
Ex.: “ O mais belos castelos do mundo já desmoronaram.” 
 
b) Locução adjetiva:  
Ex.: “Tinha uma memória de prodígio.” 
 
c) Artigo :  
Ex.: “Um sábio traz na vida uma lição.” 
 
d) Pronome adjetivo: 
Ex.: “Depósito a minha dona no limiar da sua moradia.” 
 
e) Numeral:  
Ex.: “Na sala há duas semanas”. 
 
f) Oração adjetiva : 
Ex.:“Os cabelos, que tinha fartos e lisos, caíram-lhe todos”. 
 
OBS.:  

 É importante lembrar que as preposições 

presentes nas locuções que exercem função de adjunto 

adnominal são preposições de natureza nocional, ou seja, 

apresentam valor semântico significativo. 
 
Ex¹.: Cadeira de balanço. / “de = finalidade” 
Ex².:  Porta de madeira. /“de = matéria” 
 
OBS.: 

 Não confundir o adjunto adnominal formado por 

locução adjetiva com complemento nominal. Este, como 

vimos, representa o alvo da ação expressa por um nome 

transitivo (VALOR PASSIVO):  
 
Ex¹.: A eleição do presidente, aviso de perigo… 
                                  AADN 
 
 O adjunto adnominal formado por locução adjetiva 

representa o agente da ação ou a origem, pertença, 

qualidade de alguém ou de alguma coisa: o discurso do 

presidente, aviso de amigo… 

 
 
ADJUNTO ADVERBIAL 
Adjunto adverbial - é o termo de valor adverbial que denota 
alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica 
o sentido deste, de um adjetivo, ou de um advérbio”.  
 
 O adjunto adverbial pode vir representado por: 
a) advérbio: “Aqui não passa ninguém.” 
b) por locução ou expressão adverbial: “Lá embaixo aparece 
Jacarepaguá sob o sol do meio-dia.” 
c) por oração adverbial: “Quando acordou, já Lisa ali estava.” 
 

 
Classificação de alguns adjuntos adverbiais 

a) de causa: “Não havia de perder o esforço daqueles anos 

todos, por causa de um exame só, o derradeiro.” 

b) de companhia: “Vivi com Daniel perto de dois anos.” 

c) de dúvida: “Talvez Nina tivesse razão…” 

d) de fim: “Há homens para nada, muitos para pouco, 

alguns para muito, nenhum para tudo.” 

e) de instrumento: “Dou-te com o chicote, ouviste!” 

f) de intensidade: “Gosto muito de ti.” 

g) de lugar: “Cheguei à taberna do velho ao fim da tarde.” 

h) de acréscimo: “Além de uma garrafa, ganhou uma taça.” 

i) de meio: “Voltamos de bote para a ponta do Caju.” 

j) de modo: “Vagarosamente, ela foi recolhendo o fio.” 

k) de negação: “- Não partas, não. Aqui todos te querem!” 

l) de tempo: “Todas as manhãs ele sentava-se cedo a essa mesa e 

escrevia até as dez, onze horas.” 

m)de assunto: “Falávamos sobre o jogo de ontem”. 

n) de concessão: ”Apesar de ignorante, tem delicadeza”. 

o) de condição: “Ninguém sairá sem minha autorização”. 

p) de conformidade: “Como de costume, Katimar pediu 

sorvete”. 

q) de substituição, troca ou equivalência: ”Meu filho 

trabalhava por dois”. 

r) de afirmação: ”Efetivamente, você estava certo”. 

s) de direção: ”O garoto apontava para o céu”. 

t) de interesse ou favor: “Deram sua vida pela pátria”. 

u) de preço ou valor: “O vestido custou cem reais”. 

(...) 

 
APOSTO 
Aposto - é o termo de caráter nominal que se junta a um 
substantivo, a um pronome, ou a um equivalente destes, a título 
de explicação ou de apreciação: 
“Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de 
fantoches.” 
“O clima de Lisboa.” 
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O aposto pode ser classificado de acordo com a função que 
desempenha em relação ao termo a que ele se refere. 
 
a) Explicativo 
Ex.: Pelé, o atleta do século, está doente. 
 
b) Especificativo ou restritivo 
Ex¹.: O Bairro do Flamengo é charmoso. 
Ex².: O rio Amazonas é o mior do mundo. 
 
c) Enumerativo 
Ex.: Gosto de muita coisa: Samba, Rock, Sertanejo, Axé. 
 
d) Resumitivo ou recaptulativo 
Ex.: Joás, Joab, Joacás, Jocarli, , ninguém veio. 
 
e) Distributivo 
Ex.: Os melhores alunos são Aristeu e Ary: este em Matemática, 
aquele em Português. 
 
 
 

OBS.: Valor sintático do aposto: 

 

 O aposto tem o mesmo valor sintático do termo a 

que se refere. Pode, assim, haver: 

a) aposto no sujeito:  
Ex.:“Ela, Dora, foi, de resto, muitíssimo discreta”. 
 
b) aposto no predicativo:  
Ex.:”As escrituras eram duas: a do distrate da hipoteca e a da 
venda das propriedades”. 
 
c) aposto no complemento nominal: 
Ex.: “A vida é um contínuo naufrágio de tudo: de seres e de coisas, 
de paixões e de indiferenças, de ambições e temores.” 
 
d) aposto no objeto direto: 

Ex.: “Jogamos uma partida de xadrez, uma luta renhida, quase 
duas horas…” 
 
e) aposto no objeto indireto:  
Ex.: “Meu pai cortava cana para a égua, sua montaria predileta.” 
 
f) aposto no agente da passiva:  
Ex.:“Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador 
dissidente, cuja defesa dos Canjicas tanto escandalizara os 
colegas.” 
 
g) aposto no adjunto adverbial:  
Ex.:“Foi em 14 de maio de 1542, uma segunda-feira.” 
 
h) aposto no aposto:  
Ex.: “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos 
vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da 
nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e 
das Espanhas.” 
 

i) aposto no vocativo: 
Ex.:“Razão, Irma do Amor e da Justiça, 
Mais uma vez escuta a minha prece.” 
 
 

OBS.: O aposto pode ser representado por uma oração: 
Ex.: “A verdade é esta: que não fala a bem dizer com acento 

algum”. 
 
VOCATIVO 
Vocativo é o termo que serve para invocar, chamar ou nomear, 
uma pessoa ou coisa personificada:  
Ex.: “Dizei-me vós, Senhor Deus!” 
Ex.: “Pedro Paulo, Volte aqui! 
 
 
FIXAÇÃO                                                         
 
1) Nas orações que seguem, destaque os adjuntos 

adnominais. 

a) Pessoas infelizes não sentem qualquer saudade. 

b) O animado cordão carnavalesco saiu. 

c) Não conseguiram salvar o pobre rapaz. 

d) Jornais da cidade confirmaram aqueles fatos. 

e) Várias pessoas viram o terrível acidente. 

 

2) Nas orações que seguem, destaque os adjuntos 

adverbiais e indique as circunstâncias que expressam.  

a) Resolveram os problemas com calma. 

b) Levava muito amor no coração.  

c) Ele chegou ontem a Brasília. 

d) Eles vinham de longe. 

e) Eles sempre se comportam mal na sala de aula. 

f) Naquele lugar, não se falava muito alto. 

 

3) Na oração "Você ficará tuberculoso, de tuberculose 

morrerá", as palavras destacadas são, respectivamente:  

a) adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa 

b) objeto direto, objeto indireto 

c) predicativo do sujeito, adjunto adverbial 

d) ambas predicativos 

e) n.d.a. 

 

4) Aponte a alternativa em que há adjunto adverbial de 

causa. 

a) Compro os livros com o dinheiro. 

b) O poço secou com o calor. 

c) Estou sem amigos. 

d) Vou ao Rio. 

e) Pedro é efetivamente bom. 

 

5) Nos trechos: 

"Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau." 

"Não posso ver o mostrador assim às escuras." 

 

As expressões destacadas dão, respectivamente, ideia 

de: 
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a) modo, especificação 

b) lugar, modo 

c) instrumento, modo 

d) instrumento, origem 

e) origem, modo 

 

6) Na oração: "José de Alencar, romancista brasileiro, 

nasceu no Ceará", o termo destacado exerce a função 

sintática de: 

a) aposto 

b) vocativo 

c) predicativo do objeto 

d) complemento nominal 

e) n.d.a.  

 

7) Na oração: "Cláudia, uma mulher simplesmente 

notável, é a melhor mãe que uma criança poderia ter", o 

termo destacado exerce a função sintática de: 

a) complemento nominal 

b) aposto explicativo 

c) vocativo 

d) aposto especificativo 

e) ajunto adnominal  

 

8) Dê a função sintática do termo destacado em: "Não 

digo nada de minha tia materna, Dona Emerenciana". 

a) sujeito 

b) adjunto adverbial 

c) objeto direto 

d) vocativo 

e) objeto indireto 

 

9) Identifique a função sintática do termo destacado na 

frase "A realidade social evidencia um abismo entre ricos 

e pobres: aqueles repletos de oportunidades; estes 

excluídos e desamparados." 

a) aposto explicativo 

b) aposto enumerativo 

c) aposto distributivo 

d) aposto comparativo 

e) objeto recapitulativo 

 

10) Marque: 

a) para adjunto adnominal 

b) para complemento nominal 

 

(  ) A intervenção do diretor serenou os ânimos. 

(  ) A compra do artilheiro foi comemorada pela torcida. 

(  ) A alegria dos torcedores animava os jogadores. 

(  ) O fumo é prejudicial à saúde. 

(  ) A construção do prédio foi demorada. 

(  ) A construção do engenheiro foi elogiada. 

 

11) Marque: 

a) para adjunto adnominal 

b) para predicativo do sujeito 

 

(  ) Os inquietos meninos esperavam o resultado. 

(  ) Os meninos esperavam o resultado inquietos. 

(  ) O amoroso Orlando beijou Amanda. 

(  ) Otávio estava confiante. 

(  ) As velhas casas foram reformadas. 

(  ) As casas estavam velhas. 

(  ) A feliz Lúcia saiu. 

(  ) Lúcia saiu infeliz. 

 

12) Para os termos grifados, marque: 

a) para predicativo do sujeito 

b) para adjunto adverbial 

 

(  ) Os alunos saíram da sala. 

(  ) Os alunos saíram tristes. 

(  ) Os convidados estavam na festa. 

(  ) Os convidados estavam animados. 

(  ) O professor está apreensivo. 

(  ) O professor está na sala. 

 

13) Verifique se a expressão sublinhada é Adjunto 

Adnominal ( = locução adjetiva) ou Adjunto Adverbial ( = 

locução adverbial ) 

  

a) O café com leite está na xícara. 

b) As flores do jardim perfumam o ar durante a noite. 

c) Caiu no chão o livro de gravuras. 

d) O barco de turistas navega em alto mar. 

 

14) Sublinhe os Adjuntos Adnominais: 

a) A  beleza  exterior se engrandece quando há beleza interior. 

b) De nada adianta  um  bom  conselho  acompanhado do  

mau exemplo. 

c) Há pessoas simpáticas,  atraentes,  apesar de  seus  

defeitos,  assim como há pessoas  antipáticas,  repulsivas,  

apesar de  seus  méritos. 
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15) Sublinhe os pronomes possessivos que exercem a 

função de Adjunto Adnominal. 

a) Chico conversava com  seu  gatinho como se fosse uma 

pessoa. 

b) Minha  mãe é compreensiva. 

c) Os animais eram seus amigos. 

d) Nossa classe fica no primeiro andar. 

e) Com seu apoio,  nossa vida melhorou muito. 

f) Meus pais são exigentes. 

  

16) Sublinhe os pronomes demonstrativos que exercem a 

função de Adjunto Adnominal. 

a) Aquele cachorro late, este não. 

b) Quem pode trabalhar com  este calor ? 

c) Que menina é esta que não liga para seus  pais ? 

d) Esta fruta é doce, porém aquela é azeda demais. 

e) Este   carro é mais veloz, que aquele. 

f) O que você fez com  aqueles  livros que lhe emprestei ?  

 

17) Destaque e classifique os adjuntos adverbiais das 

seguintes orações: 

a) Os alunos fizeram a tarefa com atenção. 

b) Em dezembro Marcelo terminará a faculdade. 

c) A criança foi internada por causa da febre alta. 

d) As jóias foram encontradas no fundo de uma gaveta. 

e) Anete caminhava tranquilamente com seu namorado. 

f) O presidente encontrou-se com o Papa na Itália. 

g) Atrás da oficina, a polícia encontrou vários carros 

desmontados. 

h) Os pobres animais do circo tremiam de frio e de fome. 

i) Os patins deslizavam com suavidade . 

j) O juiz analisou, cuidadosamente, a situação do acusado. 

l) Na próxima semana chegará uma preciosa encomenda 

m) Aqui ninguém pode praticar tiro ao alvo. 

n) Carlos encontrou seu irmão no centro da cidade, na tarde 

de ontem. 

o) As garças foram vistas voando livremente sobre o rio 

Araguaia. 

p) No inverno, muitos pássaros migram para o sul. 

 

 

18) Em 'Morreu de fome', a expressão sublinhada 

classifica-se como: 

a) adjunto adnominal 

b) objeto direto 

c) adjunto adverbial 

d) objeto indireto 

 

19) Há erro quanto à regência do verbo da oração adjetiva 

em: 

a) A tese da autodefesa, a que os eleitores acabaram anuindo, 

parece legítima. 

b) A tese da autodefesa, em que muitos preferiram refutar, 

oferecia grandes riscos. 

c) A tese da autodefesa, contra que os mais moderados se 

insurgiram, acabou vitoriosa. 

d) A tese da autodefesa, por que lutaram os que não viam 

outra saída, é constitucional. 

 

20) Coloque A para adjunto adnominal e C para 

complemento nominal. 

a) Aquela cadeira de ferro é muito resistente ( ). 

b) Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro ( ). 

c) Aquela imagem de cera é esquisita ( ). 

d) O caderno de anotações estava desorganizado ( ). 

e)A construção do metrô se prolonga há muitos anos( ). 

f) As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos ( ). 

g) O juiz determinou a prisão do bandido ( ). 

h) A nadadora tinha certeza da vitória ( ). 

i) A atitude do rapaz foi notável ( ). 

j) O ataque do nosso time é uma piada ( ). 

k) O temor de Deus é necessário aos homens ( ). 

l) Ele estava desejoso de vingança ( ). 

m) A introdução desses costumes não nos agradava ( ). 

n) A greve dos professores é válida. O livro de Maria está em 

cima  da mesa.  

o) O amor da mãe é sagrado.  

p) João mora perto da escola.  

q) A fuga do ladrão foi ousada.  

r) Aquela criança chora sem parar.  

s) Ela é igual ao pai.  

t) O receio dos especialistas é considerável.  

v) As casas de madeira são ótimas no inverno.  

x) A crítica ao professor foi correta.  

 

21) Sublinhe os apostos. 

a) “Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da 

noite.” 

b) “Quando mais nada devêramos aos portugueses, nós estas 

duas coisas lhes deveríamos, a religião e a língua…” 

c) Médico pobre, o Dr. Bento andava sempre a cavalo. 
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22) Sublinhe com um traço os apostos e com dois os 

vocativos: 

a) “Olhe, D. Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do 

lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro.” 

b) “Ó grande mar – escolha de naufrágios.” 

c) “Ei, você aí, ó sardento, esfrega aquele pedaço de tijolo nas 

lajes.” 

 

23) Identifique as circunstâncias expressas pelos 

adjuntos adverbiais em cada frase. 

a) Conversávamos sobre pintura e música. 

b) Saía com amigos todas as tardes. 

c) Arrumou-se para a festa dos vizinhos. 

 

PROPOSTOS                                                    

 

1) (CEPERJ) Das expressões sublinhadas abaixo, com a 

ideia de lugar, a única que exerce a função sintática de 

adjunto adverbial é: 

a) “... é necessário compreender a singularidade do Vale do 

Paraíba” 

b) “Na região, encontramos trilhas, cachoeiras, picos...” 

c) “O Vale do Paraíba caracteriza-se pela localização 

geográfica...” 

d) “...é cercado pela Serra da Mantiqueira e pela Serra do 

Mar...” 

 

2) (CEPERJ) Indique a opção cujo pronome entre 

parênteses substitui adequadamente a expressão em 

destaque. 

a) Ele salientou os pontos mais importantes. (salientou-os) 

b) Ele assumiu o cargo de capitão. (assumiu-lhe) 

c) Ele obedeceu às ordens das administradoras. (obedeceu-

as) 

d) Ele enviou as encomendas para as filiais. (enviou-lhes) 

e) Ele convenceu os amigos a comprarem a firma. 

(convenceu-lhes) 

 

3) (CESGRANRIO) Dentre as expressões abaixo, assinale 

aquela que NÃO veicula o mesmo tipo de circunstância 

das demais. 

a) “... para as bandas do Mangue ...”  

b) “... para os lados da Central?”  

c) “... pela madrugada ...”  

d) “... na praça, à frente do seu cordão.”  

e) “... no meio do povo.”  

 

4) (FGV) O elemento sublinhado que desempenha o papel 

de paciente do termo anterior é:  

a) “duas formas de revolução”.  

b) “as lágrimas das populações”.  

c) “novo patamar de desenvolvimento”.  

d) “o valor do dinheiro”.  

e) “o lançamento do real”.   

 

5) (FGV) Assinale a alternativa em que, respectivamente, a 

função sintática dos termos Paraisópolis (...aposentasse 

sua carreira de engenheiro e transformasse 

Paraisópolis...), na vizinha Paraisópolis (...criado por 

espanhóis, na vizinha Paraisópolis.) e de Paraisópolis 

(Joaquin sentiu-se estimulado a dar oficinas de fotografia 

a jovens e crianças de Paraisópolis.) esteja corretamente 

indicada.  

a) sujeito – adjunto adnominal – adjunto adnominal  

b) objeto direto – adjunto adverbial – adjunto adnominal  

c) adjunto adnominal – adjunto adnominal – adjunto adverbial  

d) objeto direto – complemento nominal – adjunto adverbial  

e) sujeito – adjunto adverbial – complemento nominal    

 

6) (FGV) Você nunca teve ilusões sobre a humanidade.  O 

termo destacado no período acima tem a função sintática 

de:  

a) adjunto adnominal.   

b) adjunto adverbial.  

c) complemento nominal.  

d) objeto indireto.  

e) predicativo do objeto 
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FIXAÇÃO 

1 

A) INFELIZES, QUALQUER; 

B) O, ANIMADO, CARNAVALESCO; 

C) O, POBRE; 

D) DA CIDADE; 

E) VÁRIAS, O, TERRÍVEL; 

2 

A) COM CALMA(MODO) 

B) NO CORAÇÃO (LUGAR) 

C) ONTEM(TEMPO); A BRASÍLIA|(LUGAR) 

D) DE LONGE(LUGAR) 

E) SEMPRE(TEMPO); MAL(MODO); NA SALA DE AULA(LUGAR) 

F) NAQUELE LUGAR(LUGAR); NÃO(NEGAÇÃO); MUITO(INTENSIDADE); 

ALTO(MODO). 

3 – C; 4 – B; 5 – C; 6 – A; 7 – B; 8 – D; 9 – C; 10 (A,B,A,B,B,A); 11(A,B,A,B,A,B,A,B); 

12(B,A,B,A,A,B);  

13 

A – AADN,AADV; B – AADN, AADV; C – AADV, AADN, D – AADN, AADV. 

14 

A – A,EXTERIOR, INTERIOR; 

B – UM, BOM, ACOMPANHADO; 

C – SIMPÁTICAS, ATRAENTES, SEUS, ANTIPÁTICAS, REPULSIVAS, SEUS. 

15 

A – SEU B – MINHA C – SEUS D – NOSSA E – SEU, NOSSA F – MEUS 

16 

A – AQUELE B – ESTE D – ESTA E – ESTE F – AQUELES 

17 

A – COM ATENÇÃO(MODO) 

B – EM DEZEMBRO(TEMPO) 

C – POR CAUSA DA FEBRE ALTA(CAUSA) 

D – NO FUNDO DE UMA GAVETA(LUGAR) 

E – TRANQUILAMENTE(MODO), COM SEU NAMORADO(COMPANHIA) 

F – NA ITÁLIA(LUGAR) 

G – ATRÁS DA OFICINA(LUGAR) 

H – DE FRIO( CAUSA), DE FOME(CAUSA) 

I – COM SUAVIDADE( MODO) 

J – CUIDADOSAMENTE(MODO) 

L – NA PRÓXIMA SEMANA(TEMPO) 

M – AQUI( TEMPO) 

N – NO CENTRO DA CIDADE(LUGAR), NA TARDE DE ONTEM(TEMPO) 

O – LIVREMENTE(MODO), SOBRE O RIO ARAGUAIA(LUGAR) 

P – NO INVERNO(TEMPO); PARA O SUL(LUGAR) 

18 – C; 19 – B;  

20 – (A,C,A,A,C,A,C,C,A,A,C,C,C,A/A,A,C,A,A,C,A,A,C) 

21  

A – COMPANHIEIRO DA NOITE; B – A RELIGIÃO E A LÍNGUA; C – MÉDICO 

POBRE 

22  

A– D. EVARISTA(V); VIGÁRIO DO LUGAR(A); B – Ò GRANDE MAR(V); C – Ó 

SARDENTO(V) 

23  

A – ASSUNTO; B – COMPANHIA; C – FINALIDADE 

PROPOSTOS 

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – E; 5 – B; 6 - C. 

 

 

ANOTAÇÕES 
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MÓDULO 5 

 

SINTAXE – ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS  
 

ORAÇÕES SUBORDINADAS assim se dividem: 
 
SUBSTANTIVAS: (têm valor de substantivos) - que são 
introduzidas pelas conjunções integrantes: QUE e SE: 
 
As ORAÇÕES SUBSTANTIVAS se subdividem em: 
 
OBJETIVAS DIRETAS: quando completam o sentido de um verbo 
transitivo direto, ao qual se ligam diretamente sem auxílio de 
preposição: Ex: Quero que venhas. 
 
OBJETIVAS INDIRETAS: que completam o sentido de um verbo 
transitivo indireto, ligando-se a este com auxílio de uma 
preposição.  
Ex: Tudo depende de que venhas. 
 
PREDICATIVAS: que completam o sentido de um verbo de 
ligação.  
Ex: O meu desejo é que venhas. 
 
COMPLETIVAS NOMINAIS: que completam o sentido de um 
nome de significação incompleta (substantivo, adjetivo ou 
advérbio), ao qual se ligam por meio de uma preposição. 
Ex: Tenho certeza de que jamais os esqueceremos. 
 
APOSITIVAS: que vêm após dois pontos (:), explicando um 
termo anterior, funcionando exatamente como um aposto.  
Ex: Só lhe digo isto: que jamais o esquecerei. 
 
OBS: Vez por outra, a oração subordinada substantiva apositiva 
poderá vir sem o conectivo expresso: este estará subentendido e a 
oração terá valor apositivo, assim:                                                                                 
Ex: Só te peço uma coisa: não deixes a porta aberta. (que não 
deixes a porta aberta).                                                 
 
SUBJETIVAS: que funcionam como SUJEITO de um verbo, 
apresentando as seguintes características: 
- exerce a função de SUJEITO de um verbo de outra oração, 
geralmente da anterior. 
- liga-se à outra oração através das conjunções integrantes QUE, 
SE, COMO. 
- a oração a que se liga tem o verbo na 3 a pessoa do singular e 
nunca em outra; 
- A oração a que se liga a SUBJETIVA tem uma destas 
características: 
 
a)     Verbo na passiva pronominal (VTD na 3a pessoa do 

singular + pronome apassivador SE. 

 

b)      Verbo na passiva analítica (Verbo SER, ESTAR, FICAR na 

3a pessoa do singular +particípio do VTD); 

 

c)      Verbo de ligação na 3a pessoa do singular + 

predicativo. 

 

d) Verbos intransitivos ou transitivos tomados 

intransitivamente na 3a pessoa do singular como: acontece, 

urge, consta, parece, importa, convém, admira, cumpre, ocorre, 

etc., geralmente no princípio do período. 

 

 

OBS¹.: Admite-se a omissão da conjunção 

integrante (sobretudo nas subjetivas e objetivas 

diretas), principalmente quando em repetições. 

Ex.: Eu sei que você viu o acidente e ficou triste. 

 

OBS².: Em registros mais informais é comum verificar a 

omissão da preposição diante das conjunções integrantes 

nas objetivas indiretas e nas completivas nominais. 

Ex¹.: Tenho certeza (de)que muitos ainda chegarão. 

Ex².: Acredito (em)que todos nós seremos aprovados. 

 

 
EXERCÍCIOS 

 
FIXAÇÃO                                                                                             
 

1) Sublinhe e classifique as orações subordinadas das 

sentenças a seguir: 

a) O importante é que todos estejam aqui bem cedo. 

b) É importante que todos estejam aqui bem cedo. 

c) Todos nos pediram que trouxéssemos as crianças 

também.  

d) Nunca me esqueci de que você me traíra. 

e) Tenho aversão a que me critiquem. 

f) O jovem advogado persuadiu o acusado de que a causa 

ainda não estava perdida. 

g) Começou a parecer-me que a primeira impressão não 

tinha sido justa. 

h) Confesso-lhe que me detive alguns minutos olhando-o 

fascinado. 

i) Parece que vai chover hoje à noite. 

j) Por favor, Cláudio, necessito de que me faças um favor. 

k) Vou lhe contar uma coisa: que você está com as calças 

rasgadas. 

 

2) Classifique as  orações subordinadas substantivas em 

destaque: 

a) “Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não 

era Deus...”. 

b)  Nunca duvidei de que estivessem certos. 

c) Não tive dúvidas de que estivessem certos. 

d) Sou contrário a que se conceda tal regalia. 

e) Digo-te uma coisa: que aprenderás ainda mais. 

f)  Acontece que meu coração parou naquela hora. 

g) A verdade é que nós não somos dignos de você. 

 

3) No seguinte grupo de orações sublinhadas: 

É bom que estejas entendendo. / Não esqueças que 

somos privilegiados. 
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Temos orações subordinadas respectivamente: 

a) objetiva direta, subjetiva. 

b) subjetiva, objetiva direta. 

c) objetiva direta, completiva nominal. 

d) subjetiva, predicativa. 

e) predicativa, objetiva direta. 

 

4) Só não funciona como sujeito da oração principal a 

subordinada da alternativa: 

a) É claro que eles virão. 

b) Acontece que ela mentiu. 

c) Sabe-se que é um golpe de mestre. 

d) O fato é que tudo morre. 

e) Pelo visto, parece que vai chover muito. 

 

5) Há oração subordinada substantiva subjetiva em:   

a)  Veja se está tudo em ordem. 

b)  Pergunta quem era aquela jovem. 

c)  Que ele não compareceu, todos souberam. 

d)  É necessário que tenhamos muita paciência. 

e)  Ainda não sei se chegaremos a tempo. 

 

6) “Parecia que a ventania queria levar a cidade.” No 

período acima, a oração subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva subjetiva. 

c) adjetiva explicativa. 

d) substantiva predicativa. 

e) substantiva completiva nominal.. 

 

7) A mãe ficou à janela na esperança de que o filho 

voltasse para casa. A oração em destaque é: 

a) subordinada substantiva subjetiva. 

b) subordinada substantiva completiva nominal. 

c) subordinada substantiva predicativa. 

d) substantiva objetiva direta 

e) substantiva objetiva indireta 

 

8) Assinale o período em que a oração destacada é 

substantiva apositiva: 

a) Não me disseram onde tu moravas. 

b) Não quero que mores nesse bairro 

c) Só me interessa saber uma coisa: onde moras? 

d) Morarei onde tu moras. 

e) Agora já sei onde tu moras. 

 

9) “Se ele vai passar no vestibular não se sabe ainda.” A 

oração destacada é: 

a) subordinada substantiva completiva nominal. 

b) subordinada substantiva objetiva direta. 

c) subordinada substantiva objetiva indireta. 

d) subordinada substantiva subjetiva. 

e) subordinada substantiva predicativa. 

 

10) “Nem sempre se professou que a terra fosse 

redonda.” No texto, a oração destacada que é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva predicativa. 

c) substantiva objetiva indireta 

d) substantiva subjetiva. 

e) substantiva completiva nominal.. 

 

11) Na frase: “Aposto que você nunca colou nas provas.”, 

a subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta.  

b) substantiva completiva nominal. 

c) substantiva predicativa. 

d) substantiva apositiva. 

e) substantiva subjetiva. 

 

12) As orações destacadas estão corretamente 

classificadas, exceto na alternativa: 

a) Meu desejo é que te saias bem. (subordinada substantiva 

predicativa) 

b) Digo que tens receio de que ele não volte. (subordinada 

substantiva subjetiva) 

c) Convença-o de que ele deve voltar. (subordinada 

substantiva objetiva indireta) 

d) Tenho medo de que essa epidemia se alastre. 

(subordinada substantiva completiva nominal) 

e) Acho que já entendi esse assunto. (subordinada 

substantiva objetiva direta) 

 

13) Qual dos períodos abaixo não apresenta oração 

substantiva? 

a) pensei estar bem informado; 

b) conclui estarmos enganados; 

c) prepara-te, para não decepcionares; 

d) Paulo era incapaz de cumprir a promessa; 

e) é proibido fumar. 

 

14) Todos   os   períodos   são   compostos   por 

subordinação EXCETO: 

a) não se preocupe que logo a trarei; 
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b) dei-lhe sinal que saísse logo; 

c) todos sabem que o homem é mortal; 

d) ele afirmou que não a vira; 

e) é tão feio que assusta. 

 

      15) No seguinte grupo de orações sublinhadas: 

1) é bom que você venha; 

2) não esqueças que és fiel; 

Temos orações subordinadas respectivamente: 

a) objetiva direta, subjetiva: 

b) subjetiva, objetiva direta: 

c) objetiva direta, adverbial temporal: 

d) subjetiva, predicativa: 

e) predicativa, objetiva direta. 

 

16) (FCE-SP) "Os homens sempre se esquecem de que 

somos todos mortais." A oração destacada é: 

a) substantiva completiva nominal 

b) substantiva objetiva indireta 

c) substantiva predicativa 

d) substantiva objetiva direta 

e) substantiva subjetiva 

 

17) (FEI-SP) "Estou seguro de que a sabedoria dos 

legisladores saberá encontrar meios para realizar 

semelhante medida." A oração em destaque é 

substantiva: 

a) objetiva indireta        b) completiva nominal 

c) objetiva direta           d) subjetiva 

e) apositiva 

 

18) (UCMG) Há oração subordinada substantiva apositiva 

em: 

a) Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos 

falar à vontade? 

b) Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como 

pasmados. 

c) As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. 

d) Em verdade, eu tinha fama e era visto valsista emérito: não 

admira que ela me preferisse. 

e) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença 

fosse notada. 

 

19) (UFMG) Na frase "Maria do Carmo tinha a certeza de 

que estava para ser mãe", a oração em destaque é: 

a) subordinada substantiva objetiva indireta 

b) subordinada substantiva completiva nominal 

c) subordinada substantiva predicativa 

d) coordenada sindética conclusiva 

e) coordenada sindética explicativa 

 

20) (UFPA) Qual o período em que há oração subordinada 

substantiva predicativa? 

a) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. 

b) Sou favorável a que o aprovem. 

c) Desejo-te isto: que sejas feliz. 

d) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do 

vestibular. 

e) Lembre-se de que tudo passa neste mundo. 

 

PROPOSTOS                                                    

 

1) (CEPERJ) "Lembro-me de que ele só usava camisas 

brancas." A oração em destaque é: 

a) substantiva completiva nominal  

b) substantiva objetiva indireta 

c) substantiva predicativa                

d) substantiva subjetiva 

e) n.d.a. 

 

2) Procurando se ater ao código ora exposto, relacione a 

segunda coluna de acordo com a primeira: 

a – (A) oração subordinada objetiva direta 

b – (B) oração subordinada completiva nominal 

c – (C) oração subordinada objetiva indireta 

d – (D) oração subordinada subjetiva 

e – (E) oração subordinada predicativa 

(   ) Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam 

tomadas. 

(   ) Chegamos à conclusão de que nosso passeio não 

acontecerá. 

(   ) O problema é que não confio em você. 

(   ) O barulho constante não permite que os moradores 

vivam tranquilos. 

(   ) Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um 

novo valor. 

 

3) (Uberlândia) Na frase: “Suponho que nunca teria visto 

um homem”, a subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta 

b) substantiva completiva nominal 

c) substantiva predicativa 

d) substantiva apositiva 

e) substantiva subjetiva 
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4) (F. Tibiriçá-SP) No período "Todos tinham certeza de 

que seriam aprovados", a oração destacada é: 

a) substantiva objetiva indireta 

b) substantiva completiva nominal 

c) substantiva apositiva 

d) substantiva subjetiva 

e) n.d.a. 

 

5) (BIORIO) A função sintática do termo destacado em “só 

vejo besteira”(L.16) é a mesma da oração sublinhada no 

item:    

a) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais;  

b) Não sabia se o texto seria divulgado em rede;  

c) O importante é que nada saia diferente do planejado;  

d) O modo como agimos define quem somos;  

e) O receio de que a web promoveria solidão foi ultrapassado.    

 

6) (FGV) “É ela que insiste em nos convencer que as 

desigualdades sociais são naturais, que não há 

alternativa para o capitalismo, que o socialismo já foi 

tentado e fracassou.”  A oração que não há alternativa 

para o capitalismo deve ser corretamente classificada 

como:  

a) oração subordinada substantiva apositiva.  

b) oração subordinada substantiva completiva nominal.  

c) oração subordinada substantiva objetiva direta.  

d) oração subordinada substantiva objetiva indireta.  

e) oração subordinada substantiva subjetiva.   

 

7) (FGV) Não se sabe, por exemplo, quem inventou a 

palavra “excluídos” para designar pobres. De acordo com 

a descrição sintática tradicional, a oração sublinhada 

deve ser analisada como:  

a) objeto direto indeterminado do verbo saber, que é 

impessoal.  

b) sujeito oracional do verbo saber, que está na voz passiva 

sintética.  

c) adjunto adverbial de finalidade em relação à ideia de 

designar algo.  

d) sujeito indeterminado do verbo inventar, que não admite 

determinação do sujeito.  

e) complemento nominal oracional da expressão por exemplo.  

 

1 “Era à porta de uma igreja. Eu esperava que as minhas 

primas Claudina e Rosa tomassem água benta, para conduzi-

las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo 

de Sapucaia, pelo Carnaval, e demoraram-se dois meses na 

corte. Era eu que as acompanhava  

5 a toda a parte, missas, teatros, rua do Ouvidor, porque 

minha mãe, com o seu reumático, mal podia mover-se dentro 

de casa, e elas não sabiam andar sós.”  

 

8) (CESPE) No texto, as orações “que as minhas primas 

Claudina e Rosa tomassem água benta” (ℓ.1-2) e “que as 

acompanhava a toda a parte, missas, teatros, rua do Ouvidor” 

(ℓ.4-5) exercem a mesma função sintática e, por isso, têm a 

mesma classificação. 

  

GABARITO 

 
FIXAÇÃO 

1 

A – PREP; B – SUBJ; C – OD; D – OI; E – CN; F – CN; - G – SUBJ; H – OD; I – SUBJ; J – 

CN; K – APO. 

 

2 

A – OD; B – OI;C – CN; E – APO; F – SUBJ; G – PRED. 

 

3 – B; 4 – D; 5 – D; 6 – B; 7 – B; 8 – C; 9 – D; 10 – D; 11 – A; 12 – B; 13 – C; 14 – B; 

15 – B; 16 – B; 17 – B; 18 – E; 19 – B; 20 – A. 

 

PROPOSTOS 

1 – B; 2 – (C,B,E,A,D);3 – A; 4 – B; 5 – B; 6 – D; 7 – B; 8 (E) 
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ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO VOCÊ SE RELACIONA COM 

AQUELES TEXTOS QUE APARECEM EM 

SUA PROVA? 

 

 

 

CALMA! 

 

VAMOS AJUDAR VOCÊ! 

 

INSCREVA-SE NO “MAT”. 

 

 
 

MAT – (MÓDULO DE APOIO TEXTUAL) – M1 - 
COMPREEENÇÃO X INTERPRETAÇÃO: INFERÊNCIA E 
SUBENTENDIDO, REDUÇÃO, EXTRAPOLAÇÃO, OPOSIÇÃO, 
FORMAS DE RACIOCÍNIO: DEDUÇÃO, INDUÇÃO, 
DIALÉTICA; M2 – FUNÇÕES E ELEMENTOS DA 
COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM VERBAL (REGISTROS DA 
LÍNGUA: NÍVEL CULTO E NÍVEL COLOQUIAL); M3 - 
SINONÍMIA, ANTONÍMIA, DENOTAÇÃO, CONOTAÇÃO, 
SUBJETIVIDADE, OBJETIVIDADE, POLÍSSEMIA, CAMPO 
SEMÂNTICO, CAMPO LEXICAL; M4 - TIPOLOGIA TEXTUAL 
(IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS): DESCRITIVO, 
NARRATIVO( TIPOS DE DISCURSO: DIRETO, INDIRETO E 
INDIRETO LIVRE), DISSERTATIVO: EXPOSITIVO E 
ARGUMENTATIVO(MODALIZADORES, EMPREGO DE 
PERGUNTAS RETÓRICAS, EMPREGO DO PRONOME DE 
MODÉSTIA, ARGUMENTOS DE AUTORIDADE, 
OPERADORES SINTÁTICOS DE ARGUMENTAÇÃO) , 
INJUNTIVO E PREDITIVO; M5 – COESÃO E 
COERÊNCIA(TIPOS DE COERÊNCIA); M5 – ORGANIZAÇÃO 
DO PARÁGRAFO: TÓPICO FRASAL E DESENVOLVIMENTO; 
M5 – FIGURAS DE LINGUAGEM;  
M6 – VÍCIOS DE LINGUAGEM 
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MÓDULO 6 

 

MORFOLOGIA  – CLASSES GRAMATICAIS: NATUREZA 

SUBSTANTIVA, ADJETIVA E ADVERBIAL 

 

São dez classes de palavras: 
substantivo 
artigo 
adjetivo 
numeral 
pronome 

verbo 
advérbio 
preposição 
conjunção 
interjeição 

 
 Substantivo: nomeia seres, coisas e ideias; o substantivo 
concreto nomeia seres e objetos; o substantivo abstrato nomeia 
ações, estados e qualidades. Flexiona-se em 
gênero(masculino/feminino), número(singular/plural) e 
grau(mudanças na terminação para indicar tamanho, 
intensidade ou estado emotivo). 
Ex.: O relógio é antigo. 
Ex.: A bondade é necessária. 
 
Artigo: precede o substantivo, indicando-lhe o gênero e o 
número; ao mesmo tempo, determina-o ou generaliza-o. 
Flexiona-se o gênero e o número. 
Ex.: O estudante chegou. 
Ex.: Um velho poeta sorriu para mim. 
 
Adjetivo: modifica o substantivo, atribuindo-lhe um estado, 
qualidade ou modo de ser. Flexiona-se em gênero, número e 
grau. 
Ex.: Eu sou feliz. 
Ex.: O garoto esperto estuda sem parar. 
 
Numeral: indica a quantidade, a ordem, a fração ou a 
multiplicação dos seres. Flexiona-se o gênero e o número. 
Ex.: Ele foi o primeiro colocado. 
Ex.: A metade da turma tirou dez. 
 
Pronome: substitui ou acompanha o substantivo, nomeando 
seres, coisas ou ideias, ou modificando-os. Flexiona-se o gênero, 
o número e a pessoa. 
Ex.: Eu  sou muito estudioso. 
Ex.: Você já viu várias pessoas aqui. 
 
 Verbo: indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza, 
apresenta sempre um aspecto dinâmico. Flexiona-se a pessoa, o 
número, o tempo, o modo e a voz. 
Ex.: Eles passaram no concurso. 
Ex.: Todos estudavam bastante. 
 
 Advérbio: modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, 
exprimindo uma circunstância. Flexiona-se o grau (apenas 
alguns). 
Ex.: Eles moram muito perto do curso. 
Ex.: Hoje é dia de ler um bom livro. 
 
 Preposição: liga termos de uma oração, estabelecendo variadas 
relações entre eles.  
Ex.: Viajou de  avião. 
Ex.: Façam o dever em casa. 
 
Conjunção: liga orações ou termos semelhantes, de mesma  
função. 
Ex.: Você quer sorvete de laranja ou abacaxi? 
Ex.: Vou ao teatro, mas não vou ao cinema. 
 
 Interjeição: exprime emoções ou sentimentos.  
Ex.: Puxa! Quase acertei a questão. 

Ex.: Ufa! Até que enfim passei na prova. 
 
Natureza Substantiva 
 

 Núcleo das sentenças nominais. 
 
 O substativo ao assumir sua posição que lhe é natural, a 
de núcleo, estará cercado por seus determinantes básicos (artigo, 
numeral, pronome, adjetivo), classes que vivem em  função do 
substantivo. 
 
Ex.: Os  seus  dois  amigos  novos vieram aqui hoje. 
      Artigo  pronome numeral  substantivo       adjetivo 
 
 Sendo assim, quando uma palavra vier determinada por 
artigo, pronome, numeral ou adjetivo ela assumirá natureza 
adjetiva. 
 
Ex.: Sempre haverá outro porquê importante . 
                                 Pronome    substantivo          adjetivo 
Ex.: A  vitória  do  saber  será  plena. 
                            Artigo substantivo                   
 
Natureza  Adjetiva 

 Caracteriza o termo de natureza substantiva.  
 
 O adjetivo é a categoria gramatical que age 
essencialmente para modificar o substantivo ou pronome 
(quando esse assume natureza substantiva). 
  
 
POSIÇÃO DO ADJETIVO 
               
                  Percebe-se que o adjetivo assume de forma natural a 
posição posterior ao substantivo, fato esse que não o impede de 
por vezes estar anteposto ao substantivo. 
Ex.: Você é um garoto esperto! 
                         Substantivo   adjetivo 
 

 Quando o adjetivo vem anteposto ao substantivo pode 
ocorrer uma variação semântica. 
Ex.: Homem grande/ Grande homem 
 
 É interessante destacar que até mesmo o substantivo 
quando posposto a outro substantivo tende a assumir natureza 
adjetiva. 
Ex.:   Um ninja foi visto na Presidente Vargas. 
                Substantivo 
Ex.: Leonardo é uma tartaruga ninja. 
                                     Substantivo      adjetivo 
 
 Outro fato de extrema importância é a invariabilidade 
do substantivo quando empregado com natureza adjetiva. 
 
Ex.: Atualmente em cartaz as tartarugas ninja. 
 
LOCUÇÃO ADJETIVA – é a sentença formada pela 

união de uma preposição e um substantivo, quando se 

relacionam a um substantivo. 
 
Cuidado!!! 

 Não são todas locuções adjetivas que podem ser 

substituídas um adjetivo equivalente. 
 
Ex¹.: O casaco do Joanismar sumiu. 

                             Loc. adjetiva 

Ex².: Os peixes de Lago são mais calmos. 

                      Loc. adjetiva 
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AS FORMAS DOS ADJETIVOS 
Formas de adjetivação 
 

 livro verde (adjetivo) 
 livro de política (locução adjetiva) 
 livro que trata de teatro (oração adjetiva) 
 livrão (sufixação) 
 livro agenda (substantivo) 

 
 
Natureza Adverbial 

 Modifica verbos, no entanto em certas situações pode 
modificar um adjetivo, um outro advérbio ou até 
mesmo todo um período.  

 
MODIFICANDO VERBOS 
 
Ex.: Estudei hoje. (tempo) 
                    advérbio 
                        
Ex.: Estudei à noite. (tempo) 
                   Loc. adverbial 
 
Ex.: Estudei enquanto você conversava.(tempo) 
                           O. sub. adverbial 
 
Ex.: Estudei com meu irmão.(companhia) 
                              Loc. adverbial 
 
Ex.: Estudei com atenção.(modo) 
                           Loc. adverbial 
 
Ex.: Estudei apesar de cansado.(concessão) 
                                Loc. adverbial 
 
MODIFICANDO ADJETIVO 
 
Ex.: Ele é muito feio.(intensidade) 
                  advérbio 
 
Ex.: Ele é feio à beça.(intensidade) 

                                        advérbio 
 
 
MODIFICANDO OUTRO ADVÉRBIO 
 
Ex.: Todos chegaram muito cedo.( intensidade) 
                                       Advérbio   adv-tempo 
Ex.: Agnaldo chegou tarde pra chuchu. ( intensidade) 

                                                     Adv. tempo       advérbio 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

FIXAÇÃO                                                                                             
 

1) Preencha os parênteses, de acordo com as características 

apresentadas pela adjetivação: 

 

a) adjetivo 

b) locução adjetiva 

c) oração adjetiva 

d) substantivo 

e) sufixação 

 

1. (   ) cabelo longo 

2. (   ) cabelo de prata 

3. (   ) cabelinho 

4. (   ) cabelo ondulado 

5. (   ) cabelo que caía pelos ombros 

6. (   ) cabelo de roqueiro 

7. (   ) cabelo prata 

8. (   ) cabelo de arrasar 

9. (   ) cabelo que deslumbra 

10. (   ) cabelo permanente 

 

2) Correlacione: 

1. Pronome Indefinido 

2. Adjetivo 

3. Advérbio 

 

a) Ela estava muito feliz 

b) Havia muita felicidade. 

c) Maria possuía mais alegria. 

d) Maria estava mais alegre. 

e) Certo dia ele veio aqui. 

f) Ele veio aqui no dia certo. 

g) Ele falava pouco. 

h) Ele falava pouca bobagem. 

i) A moça ficou bastante emocionada 

j) A moça comprou bastante fruta. 

 

3) Classifique os advérbios abaixo: 

a) Aqui faz calor 

b) Jamais retornaremos 

c) Anda mal 

d) Ele estudou bastante. 

e) Realmente eles virão 

f) O jovem não passou. 
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g) Provavelmente viajarei. 

h) Conversamos sobre música. 

i) O mendigo morreu de fome 

j) Preparou-se para a festa. 

k) Não sairei sem licença 

l) Navegaram apesar do escuro. 

m) Andou de trem. 

n) Escrevia com lápis 

o) Ide com Deus. 

 

4)  Há pronome indefinido em todas as frases, exceto: 

a) Um certo rapaz deixou esse embrulho. 

b) Qualquer aluno pode passar de ano, desde que estude... 

c) Certas  pessoas não gostam de jiló. 

d) Certa vez eu passeava no bosque e vi uma linda borboleta.      

e) Ela falou uma coisa muito certa. 

 

5.  "Alguém, antes que Pedro o  fizesse,  teve vontade 

de  falar o que  foi dito." Os pronomes assinalados 

dispõem-se nesta ordem:   

a) de tratamento, pessoal, oblíquo, demonstrativo   

b) indefinido, relativo, pessoal, relativo   

c) demonstrativo, relativo, pessoal, indefinido   

d) indefinido, relativo, demonstrativo, relativo   

e) indefinido, demonstrativo, demonstrativo, relativo   

 

6) Assinale o erro na classificação do advérbio. 

a)Eles entraram depressa. (advérbio de modo) 

b) Possivelmente eu participarei. (advérbio de dúvida) 

c) Jamais vi algo igual. (advérbio de negação) 

d) Estava bem nervoso. (advérbio de intensidade) 

 

7) Assinale o erro na classificação do advérbio. 

a) Além se acha uma fábrica. (advérbio de lugar) 

b) Ela fez mesmo a prova. (advérbio de intensidade) 

c) Não pedirei mais esse documento. (advérbio de tempo) 

d) Regressamos anteontem. (advérbio de tempo) 

 

PROPOSTOS                                                    

 

1) (FGV) Os adjetivos podem ser fruto da observação 

do enunciador (adjetivos objetivos) como da sua opinião 

sobre algo (adjetivos subjetivos).  

Assinale a alternativa em que o adjetivo sublinhado 

pertence ao segundo grupo.  

a) “órgãos humanos”.  

b) “Falo do crescente comércio...”.  

c) “doadores vivos”.  

d) “cena global”.  

e) “país maravilhoso”.  

 

2) (FGV) Outras vezes ela passa por mim na rua entre 

os camelôs. Vezes outras a entrevejo no espelho de 

uma joalheria.  

No trecho acima, a inversão das palavras grifadas não 

provocou alteração de sentido. Assinale a alternativa 

em que a inversão dos termos provoca alteração 

gramatical e semântica.  

a) novos papéis / papéis novos  

b) várias ideias / ideias várias  

c) lúcidas lembranças / lembranças lúcidas  

d) tristes dias / dias tristes  

e) poucas oportunidades / oportunidades poucas  

 

3) (FGV) A palavra demais - estou somente querendo 

fazer uma gracinha da moda mesmo) reclamou da 

injustiça para com os demais países. - classifica-se 

como:  

a) adjetivo biforme.  

b) advérbio.  

c) pronome adjetivo.  

d) pronome substantivo  

e) substantivo 

 

4) (FGV) Assinale a alternativa em que a inversão da 

ordem dos termos provoque forte alteração de sentido.  

a) certas ferramentas / ferramentas certas  

b) antigos conceitos / conceitos antigos  

c) enormes repercussões / repercussões enormes  

d) tendências contraditórias / contraditórias tendências  

e) contratendência formidável / formidável 

contratendência  

 

5) (FGV) Assinale a alternativa em que a inversão dos 

termos provoque alteração sintática ou semântica.  

a) permanente disputa – disputa permanente  

b) funcionamento concreto – concreto funcionamento  
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c) texto abstrato – abstrato texto  

d) Vários mitos – mitos vários  

e) longa ditadura – ditadura longa  

 

6) (FGV)Assinale a alternativa em que a troca de 

posição entre as palavras provoque forte mudança de 

sentido.  

a) “Negras nuvens” (verso 1) – nuvens negras  

b) “alguma salvação” (verso 13) – salvação alguma  

c) “longínqua direção” (verso 12) – direção longínqua  

d) “olhar ardente” (verso 11) – ardente olhar  

e) “Exaltado coração” (verso 5) – coração exaltado 

 

7) (FGV) Da parte do Brasil, a disposição para o diálogo 

continuava, não eram necessários terceiros presentes 

na conversa.  

No trecho acima, terceiros e presentes classificam-se, 

respectivamente, como:  

a) numeral e adjetivo.  

b) substantivo e adjetivo.  

c) adjetivo e substantivo.  

d) numeral e substantivo.  

e) adjetivo e adjetivo.  

 

8) (FGV) Assinale a alternativa em que o termo indicado 

não tenha valor adjetivo.  

a) últimos - Nos últimos anos..  

b) nossa - ... em nossa vida social...  

c) maior - ...uma parcela cada vez maior da 

humanidade...  

d) financeira - ...sem contrapartida financeira.  

e) controlado - ...embora surgisse como uma ferramenta 

de libertação do ser humano, se não controlado...  

 

9) (FGV) Assinale a alternativa em que o termo, na 

canção de Chico Buarque, não exerça papel adjetivo.  

a) teus (Aliso teus seios e toco)  

b) Qual (Qual esquina dobrei às cegas)  

c) nervosa (Aeromoça nervosa pede calma)  

d) calma (Aeromoça nervosa pede calma)  

e) alguma (Julgam todos que avisto alguma salvação)  

 

10) (FGV) Assinale a alternativa em que o termo não 

tenha valor adjetivo.  

a) nesse - Estava, nesse momento, descobrindo um 

novo ângulo para a sua vida...  

b) nova-iorquina - ...deixasse para sempre a paisagem 

nova-iorquina...  

c) cotidiano - ...em seu cenário cotidiano.  

d) de infra-estrutura - ...planejando trabalhar em obras 

de infra-estrutura.  

e) latino-americanos - ...similar de acolhimento dos 

latino-americanos... 

 

11) Assinale o erro na análise da classe gramatical. 

a) Fomos cedo para casa. (advérbio) 

b) Não a encontrei. (pronome) 

c) Carlos chegou cansado. (advérbio) 

d) Use sua inteligência. (substantivo) 

 

 
GABARITO 
1 – A,B,E,A,C,B,D,C,C,A 
 
2 
A – 3; B – 1; C – 1; D – 3; E – 1,3; F – 2; G – 3; H – 1; I – 3; J – 1. 
 
3 
A – LUGAR; B – TEMPO; C – MODO; D – INTENSIDADE; E – AFIRMAÇÃO; F – 
NEGAÇÃO; G – DÚVIDA; H – ASSUNTO; I – CAUSA; J – FINALIDADE; K – 
PERMISSÃO; L – MEIO; M – INSTRUMENTO; N – COMPANHIA. 
4 – E; 5 -  E   ; 6 – C; 7 – B 
 
PROPOSTOS 
1 – E; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – D; 6 – B; 7 – D; 8 – E; 9 – D; 10 – E; 11 - C 
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ANOTAÇÃO 
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MÓDULO 7 

 

MORFOLOGIA – CONECTIVOS: PREPOSIÇÕES, 

LOCUÇÕES PREPOSITIVAS, CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES 

CONJUNTIVAS . 
 

Preposições  

Preposição – é a palavra invariável que relaciona dois termos, em 
que o segundo termos será sempre subordinado ao 
primeiro. Essa relação pode ou não revelar um valor 
semântico significativo.  

Ex: Passe por aqui.  Vou com vocês.  

Ex.: Gosto de você. Saímos sem destino. 
 
Preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, 
em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. 

Locuções prepositivas - é a estrutura formada por dois ou 

mais elementos com valor de uma única preposição. A última 

palavra dessas estruturas será sempre uma preposição. 

Ex.: abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado de, 

defronte a, graças a, de acordo com, até a, perto de. 

 

 

Confira a tabela abaixo com as principais preposições e suas 

relações. 

PREPOSIÇÕES PRINCIPAIS RELAÇÕES 

EXPRESSADAS 

EXEMPLOS 

a Lugar O time viajou a Belém. 

Modo Ele foi a pé. 

Tempo Sempre gostara de 

passear à noite. 

Com Causa Morreu com o próprio 

veneno. 

Companhia Vá ao mercado com seu 

irmão. 

Instrumento Cavou a cova com as 

próprias mãos. 

Modo Ele a tratava 

sempre com carinho. 

De Lugar O time já chegou de Belém. 

Causa Lamentava de saudades da 

mulher. 

Posse O carro do coronel já está 

pronto. 

Assunto Falou-se de você na festa. 

Em Lugar Ela mora em uma casa 

alugada. 

Matéria Fazias suas 

pinturas em madeira. 

modo Após show, a plateia 

estava em êxtase. 

Por Lugar Caminhou por várias terras 

estranhas. 

Causa Não quis acompanhá-

la por se sentir feio. 

 
Combinação – A preposição se une a outra palavra e não perde 
som. 
A + A = À                  A + O = AO 
*Quando o A pode ser trocado por O, esse A não é preposição. 
Ex: Vou a Vitória. (o A é preposição) 
Essa é a minha filha.   Esse é o meu filho.   (o A é artigo) 
A + ONDE = AONDE. 
Ex: Aonde você vai? 
Contração – A preposição se une a outra palavra e há perda de 
som. 
DE + A = DA            DE + O = DO 
Ex: livro de história / livro da Maria / livro do João 
EM + A = NA            EM + O = NO           
EM + ESTE = NESTE          
EM + AQUELA = NAQUELA 
Ex: cheguei em casa / ganhei na loteria / ganhei no bingo 
POR + A = PELA     POR + O = PELO 
Ex: vou por aqui / passei pela casa dela / passei pelo mercado 
 

OBS.: Existem também as preposições acidentais 

que são certas palavras de outras classes gramaticais as 

quais, em certas frases, funcionam como 

preposição: afora, como, conforme, durante, exceto, 

mediante, menos, salvo, segundo, visto etc.  
Ex.: Agiu segundo suas convicções (preposição). Ele foi o 
segundo aluno a entrar na sala (numeral ordinal). 
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EXERCÍCIOS 

 
 
FIXAÇÃO                                                                           
 
1) Em “Foi quando meu marido me abandonou com dois 

filhos”, a preposição destacada indica: 

a) modo          

b) tempo        

c) companhia            

d) instrumento 

 

2) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o 

sentido das preposições destacadas: 

(1)Origem (  ) Não conversamos sobre política. 

(2)Tempo (  ) Esse brinco é da minha irmã. 

(3) Lugar (  ) Juntei dinheiro para viajar. 

(4) Assunto (  ) Esse brinco é de ouro? 

(5) Finalidade (  ) Ele passou mal de tanto comer. 

(6) Instrumento   (  ) Eu sou de Minas Gerais. 

(7) Posse (  ) Vou sair com minha tia. 

(8) Matéria (  ) Ele se cortou com a tesoura. 

(9) Companhia (  ) Vou ao shopping. 

(10) Causa (  ) Viajaremos em dois dias. 

 

3) Observe as preposições destacadas abaixo e escreva 

qual das relações cada uma estabelece em cada frase.     

Tempo – modo -  oposição – lugar -  posse – assunto 

a) A professora voltou de Belo Horizonte. 

b) Irei a São Paulo com muita pressa. 

c) Falaram de política na televisão. 

d) Os alunos fizeram um excelente trabalho até às 10 horas. 

e) A palestra foi sobre a economia de energia. 

f) Lutamos contra a poluição do meio ambiente. 

g) Esta revista é de Janete e não de Maria. 

 

4) (AOCP)“Depois vem aquela sensação de impotência e 

frustração por não conseguir expressar os sentimentos, 

por achar que tem sempre alguém determinando o que 

deve ser feito.”   

 A expressão destacada indica relação de  

a) favor.  

b) meio.  

c) conformidade. 

d) modo. 

e) causa 

 

 

5) (CEPERJ) A preposição presente no segmento 

“alegações éticas e morais para a intervenção...”  tem o 

mesmo valor semântico que a preposição sublinhada em: 

a) “...vão em caminho contrário...” 

b) “...caiu em uma revolta...”  

c) “...de acordo com sua...”  

d) “Na análise de Alexandre...”  

E) “...qualquer esforço de controlar...” 

 

ANOTAÇÕES 
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CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 

 

ADITIVAS – estabelecem uma relação de adição, de soma 

entre as orações. 

Principais conjunções: e, nem, (não só)...mas também, (não 

somente)...mais ainda, (não só)...como também. 

 

ADVERSATIVAS – estabelecem uma relação de adversidade, 

de oposição, de contraste. Principais conjunções: mas, porém, 

todavia, contudo, no entanto, entretanto, etc. 

ALTERNATIVAS – estabelecem relação de alternância, de 

escolha entre duas orações. Principais conjunções: ou...ou, 

ora...ora, já...já, quer...quer, etc 

 

CONCLUSIVA – estabelecem relação de conclusão, de 

consequência. Principais conjunções: logo, portanto, por 

conseguinte, pois (posposto ao verbo), etc. 

 

EXPLICATIVAS – indicam uma justificativa ou uma explicação 

ao fato expresso na oração anterior. Principais conjunções: 

porque, que, pois (anteposto ao verbo), etc. 

 

FIXAÇÃO 

6) Identifique as conjunções coordenativas nas frases que 

seguem e classifique-as: 

a) Cliente critica tarifa e quer bancos abertos por mais tempo. 

b) Bomba de efeito moral assusta, mas não fere. 

c) O galo velho não cantava no poleiro nem Fabiano roncava 

na cama de varas. 

d) Trata-se de um ser humano, logo merece todo nosso 

respeito. 

e) Ela saltou no meio da roda (...) balançando a cabeça ora 

para a esquerda, ora para a direita. 

f) (...) o que estão dizendo é certo. Ele nunca o soube, porém 

sempre o sentiu. Por isso nunca quisera trabalhar. 

g) O sofrimento da região Nordeste não é simplesmente um 

ato de Deus, mas também de sucessivos  governos. 

h) Reafirmo que a situação é extremamente precária, pois não 

configura uma diminuição do grave quadro de desemprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBORDINATIVAS ADVERBIAIS: 

CAUSAIS - porque, como, já que, uma vez que, visto que, 

dado que, já que, porquanto, sendo que, na medida em que, 

etc. 

 

CONSECUTIVAS - (tal tão, tanto, tamanho + que), de sorte 

que, de modo que, de maneira que, de forma que,  etc. 

 

COMPARATIVAS - como, tal qual, (do) que, quanto, etc. 

 

CONFORMATIVAS - conforme, consoante, segundo, como, 

assim como, etc. 

 

CONCESSIVAS - embora, por mais que, mesmo que, ainda 

que, se bem que, conquanto, posto que, etc. 

 

CONDICIONAIS - se, caso, contanto que, a menos que, salvo 

se, sem que, amenos que, a não ser que, etc. 

 

PROPORCIONAIS - quanto mais, quanto menos, tanto mais, 

à medida que, à proporção que, etc. 

 

FINAIS - para que, a fim de que, por que,  que(= para que), 

etc. 

 

TEMPORIAS - quando, enquanto, logo que, sempre que, 

depois que, desde que, mal, até que, antes que, etc. 
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EXERCÍCIOS 

 

 

FIXAÇÃO                                                                                     

7) CLASSIFIQUE AS CONJUNÇÕES DESTACADAS 

1. O tambor soa, porque é oco. 

2. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. 

3. Por mais que gritasse, não me ouviam. 

4. Se o conhecesses, não os condenarias. 

5. Vim hoje, conforme lhe prometi. 

6. Fazia tanto frio, que meus dedos estavam endurecidos. 

7. Aproximei-me a fim de que me ouvissem melhor. 

8. À medida que se vive, mais se aprende. 

9. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. 

10 .Ontem estive doente, de modo que não saí. 

11. Parou perplexo como se esperasse um guia. 

12. Não serás bom médico, se não estudares muito. 

13. De tal sorte a cidade crescia, que não a reconhecia mais. 

14. Segundo opinam alguns, a história se repete. 

15. Fiz-lhe sinal para que se calasse. 

16. As tuas saudades ficam depois que deixas o coração. 

17. Embora tivesse estudado, fui reprovado. 

18. À medida que subimos, o ar se rarefaz. 

19.Eles tinham tanta fome, que devoraram toda a comida. 

20. Se bem que eu não te julgue insensível à arte, admira-me 

ver-te assim. 

21. Antes que ele volte, resolva o problema. 

22. Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 

23. Ama-se ou aborrece-se conforme o coração quer. 

24. Tudo lhe perdoarei, se me amar. 

25. Ainda que implores, não direi sim. 

26. Falou com tanta calma, que todos ficaram atônitos. 

27. Fizeste pouco de nós, porque estavas com a mimi. 

28. Se bem que fosse caro, comprei o relógio. 

29. Era tão mentirosa, que mentia a si próprio. 

30. Quando a vejo, o coração bate mais forte. 

31.Tanto lutaste, que venceste afinal. 

32. Embora vaiado, ele continuou a sua explicação. 

33. Ainda que goste muito de ti, não posso acompanhar-te. 

34. Como não se incomoda, chamo-o pelos dois nomes. 

35. Desde que aceites as condições, lavrarei o contrato. 

36. Mal os avistou, pôs-se a correr. 

37. Gosto de contemplá-lo quando está zangado. 

38. O lavrador volta para casa quando o sol se põe. 

39. Não compareceu à reunião porque estava doente. 

40. Dirigia devagar a fim de que pudéssemos olhar a 

paisagem. 

41.Tudo saiu conforme o previsto. 

42. Iremos à praia amanhã, se fizer bom tempo. 

43. Conseguiu uma ótima classificação, embora não fosse 

inteligente. 

44. O investigador foi mais esperto que o ladrão. 

45. À medida que envelhecemos, adquirimos mais 

experiência. 

46. Estava tão frio que tremíamos. 

47. Não comprou o presente, porque o dinheiro estava 

escasso. 

48. Tal era a simpatia da recepcionista, que cativou a todos. 

49. Quando descreveres o quadrúpede, coloca entre ele 

alguns homens. 

50.Tudo aconteceu como prevíamos. 

51. As coisas raramente saem como planejamos. 

52. Consoante afirmam alguns, a história se repete. 

53. Ainda que implores, não te direi nada. 

54. Desce para que eu te abrace. 

55. Quando enferruja, o ferro aumenta de peso. 

56. Doente tem estado ela, desde que aqui chegou. 

 

8) “....Responsável pelo controle dos dados, o promotor 

de Justiça Mário Coimbra afirma que um número muito 

maior de pessoas passa ou já passou por internações 

contra vontade na capital e em outras cidades do Estado.”  

A expressão destacada, no fragmento acima, expressa  

a) contraste.  

b) explicação.  

c) alternância.  

d) conclusão.  

e) adição 

 

PROPOSTOS                                                    

 

1) (FUNRIO)“Luiz Paulo Barreto informou, ainda, que o a 

pirataria provoca uma redução de dois milhões de postos de 

trabalho no mercado formal.” 

No trecho destacado, “ainda” pode ser substituído, 

mantendo o mesmo significado da prova original, por 

a) porém. 

b) apenas. 

c) aliás. 

d) também. 

e) conquanto. 
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2) (AOCP) “Ele usa uma linguagem extremamente 

cuidadosa, porém é violento consigo mesmo, pois cede 

seus direitos em prol do outro", diz Vera.”   

 As duas expressões destacadas estabelecem, 

respectivamente, relações lógico-semânticas de  

a) contraste e adição.  

b) contraste e explicação.  

c) explicação e explicação.  

d) conclusão e conclusão.  

e) contraste e conclusão.  

 

“Escrevi, pois, toda a minha vida poemas, narrativas, contos, 

tratados, ensaios.”  

 

3) (CESPE)  Com o deslocamento da conjunção “pois” para o 

início da oração “Escrevi, pois, toda a minha vida poemas, 

narrativas, contos, tratados, ensaios” (ℓ.1), com os devidos 

ajustes de maiúsculas e minúsculas, preserva-se o sentido 

original do período.  

 

“Porém, mal experimentava a ilusão de pela poesia ter 

exorcizado a perseguição dos meus pavores, logo outras 

alucinações, outros pesadelos, outras bizarrias macabras e 

fúnebres assaltavam sem trégua a minha pobre alma 

acabrunhada.”  

 

4) (CESPE) Em “Porém, mal experimentava a ilusão (...) a 

minha pobre alma acabrunhada” (ℓ.1-4), o termo “mal” é 

empregado com sentido temporal.  

 

“A lenda urbana surge com a oportunidade do inusitado, do 

espetacular, do fantasioso. É o momento em que se pode 

romper com a realidade e crer que existe algo além do que se 

conhece.”  

 

5) (CESPE)  Preservam-se a correção gramatical do texto e a 

coerência entre os argumentos ao se ligar o segundo período 

sintático do texto ao primeiro por uma conjunção, da seguinte 

forma: (...) do fantasioso, posto que é o momento (...). 

 

6) (FUNRIO)“Em menos de 10 anos, a população carcerária 

feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje 

são 27.762 mulheres em situação de prisão” 

No trecho acima destacado, é possível, sem alterar o sentido, 

substituir os pontos pelos seguintes elementos de coesão, 

respectivamente: 

a) portanto / quando. 

b) mas / embora. 

c) porque / ou. 

d) ora / então. 

e) pois / e. 

 

7) (FGV) "A despeito de sua natureza relativamente 

controversa..." 

Assinale a alternativa que não poderia substituir a expressão 

grifada acima, sob pena de alteração de sentido. 

 a) Malgrado 

 b) Não obstante 

 c) Apesar de  

 d) Nada obstante 

 e) Porquanto 

 

8) (FCC) O par de palavras em destaque apresenta o mesmo 

sentido e tem seu valor indicado entre parênteses, EXCETO 

em: 

a) “As cidades surgiram como parte integrante das 

sociedades agrícolas”.  

“ela se consolidou como centro de organização” 

(“na qualidade de”) 

b) “sendo locais de culto ” “e de administração.”  

(“próprios para”) 

c) “Isso foi válido também para as cidades gregas e 

romanas...”  

“e transferiu-se para o meio urbano.”  

(“em direção a”) 

d) “Com essas funções, ela se consolidou como centro” 

“Com a indústria, o núcleo produtivo das sociedades 

concentrou-se geograficamente”  

(“Por causa de”) 

e) “difundiram-se inicialmente pela Europa e pela América do 

Norte”  

“das atividades industriais e da expansão do setor.” 

(“bem como”) 

 

9) (CEPERJ) A conjunção destacada no segmento 

“...precisava escolher, e sua escolha...” (l. 6) poderia ser 

substituída, sem prejuízo semântico por: 

a) porque 

b) porém 

c) logo 

d) pois 

e) portanto 
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10)  (CESPE) No trecho “Nenhum deles, porém, nasceu 

abaixo do peso ou com algum problema evidente de saúde” 

(ℓ.3-4), a conjunção adversativa pode, sem prejuízo para o 

sentido original do texto, ser substituída por contudo, todavia 

ou no entanto. 

 

“Por ironia, as notícias mais frequentes produzidas pelas 

pesquisas científicas relatam não a descoberta de novos 

seres ou fronteiras marinhas, mas a alarmante escalada das 

agressões impingidas aos oceanos pela ação humana.” 

 

11) (CESPE) O termo “mas” (ℓ.3) corresponde a qualquer um 

dos seguintes: todavia, entretanto, no entanto, conquanto. 

 

“O processo de acompanhamento foi estruturado em dois 

estágios interdependentes entre si: as ações desenvolvidas 

pela Agência, enquanto parte avaliada, e as ações sob 

responsabilidade do avaliador do processo a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação.” 

 

12) (CESPE) No trecho “enquanto parte avaliada” (ℓ.3), o 

emprego de “enquanto” contraria recomendações de alguns 

gramáticos relativas ao uso da norma padrão da língua 

portuguesa em contextos escritos formais. 

 

“A despeito da desaceleração econômica nas nações ricas, as 

cotações das commodities agrícolas, minerais e energéticas 

persistem em ascensão. Segundo o FMI, os preços dos 

alimentos subiram 48% do final de 2006 ao início de 2008.” 

 

13) (CESPE) A expressão “A despeito da” (ℓ.1) pode, sem 

prejuízo para a correção gramatical e as informações originais 

do período, ser substituída por qualquer uma das seguintes: 

Apesar da, Embora haja, Não obstante a. 

 

14) (FUNRIO)“As estatísticas oficiais anunciam o aumento 

das escolas e o aumento dos alunos matriculados. Esses 

dados não me dizem nada”. Para que o fragmento transcrito 

acima passe a ter um único período, mantendo o sentido 

original do texto, o ponto poderia ser substituído pela 

conjunção: 

a) mas 

b) portanto 

c) porque 

d) que 

e) logo 

 

 

“As pessoas não nascem iguais. Elas possuem habilidades e 

talentos próprios. O principal papel de um governo não é ir 

contra essa realidade e forçar algo que não existe nem 

existirá.” 

 

15) (CESPE) O desenvolvimento das ideias no texto permite a 

inserção, na linha 1, de conectivo de valor explicativo entre as 

orações, da seguinte forma: iguais, pois elas possuem. 

 

“Mas a mim é que não me escardincham assim, sem mais 

nem menos: não sou fêmea de cupim nem antônimo do 

póstumo nenhum; e sou cachoeirense, de Cachoeiro, 

honradamente — de Cachoeiro de Itapemirim!”  

 

16) No trecho acima destacado, é possível, sem alterar o 

significado, substituir os dois-pontos pela seguinte 

conjunção: 

a) porém 

b) porque 

c) portanto 

d) conquanto 

e) enquanto 

 

 “De tão habituados a viver em relação com os demais, 

poucas vezes percebemos ou constatamos sua importância 

ou sua influência em nossos comportamentos ou em nossas 

decisões. A vida humana é grupal.” 

 

15) (CESPE) Em “De tão habituados” (ℓ.1), a preposição “De” 

introduz oração de valor causal que, entre outras estruturas, 

corresponde a Porque estamos tão habituados ou a Por 

estarmos tão habituados.  

 

“Cada vez que eu tentava reconciliar-me com ela, saía 

maltratado, repelido.” 

 

16) (CESPE) Em “Cada vez que eu tentava reconciliar-me 

com ela” (ℓ.1), a expressão “Cada vez que” pode ser 

substituída por À medida que, sem alteração de sentido. 

 

17) (CESGRARIO) Marque a opção em que há ERRO na 

identificação da classe da palavra destacada. 

a) “... e o fará sem parâmetros...”  – preposição. 

b) “...que lhe digam o que é certo...” – pronome 

demonstrativo. 

c) “O que é chato no envelhecer...”  – verbo. 
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d) “assistem perplexos à revolução hormonal.” – adjetivo. 

e) “... em tempos de mudança de era,”  – substantivo. 

 

18) (CONSULPLAN) “E quando o amor ao dinheiro, ao 

sucesso, nos estiver deixando cegos,...” A palavra grifada 

no trecho acima mostra a ideia de: 

a) espaço  

b) negação  

c) tempo  

d) afirmação  

e) causa 

 

19) (FUNCAB) Assinale a alternativa em que estão correta e 

respectivamente identificadas as relações de sentido dos 

elementos em destaque nas frases: 

I. “Estávamos à espera do senhor PARA começarmos a 

reunião [...]” 

II. “QUANDO precisar deu médico...” 

III. “– Não, não vou ter. MAS posso um dia cismar de trazer…” 

a) finalidade – tempo – adversidade 

b) adversidade – consequência – finalidade 

c) conformidade – tempo – contrariedade 

d) concessão – conclusão – conformidade 

e) conclusão – oposição – causa 

 

“Há, porém, outras mais graves, que se instalam lentamente 

no organismo, como o aumento da pressão arterial e a 

ocorrência de paradas cardíacas. Estas podem passar 

despercebidas, já que nem sempre apresentam uma relação 

tão clara e direta com o fator ambiental. De   imediato, existe o 

alerta: onde morar em metrópoles?”  

 

20) (CESPE) A locução “já que” (ℓ.3) estabelece uma reação 

de comparação no período.  

 

“Apesar de pequena, a função do INMETRO é fundamental, já 

que a instituição está contribuindo para a promoção da 

igualdade social.”  

 

21) (CESPE) A substituição de “Apesar de” (ℓ.1) por Embora 

prejudica a correção gramatical do período.  

 

22) (FUNCAB) Assinale a alternativa que pode substituir a 

oração destacada em: “A língua incorpora esses termos SE 

SÃO ÚTEIS, e os adapta ao seu sistema.”, sem prejuízo 

semântico. 

a) embora sejam úteis. 

b) por mais que sejam úteis. 

c) porque são úteis. 

d) conforme sejam úteis. 

e) caso sejam úteis. 

 

“Eles, porém, recusaram tudo, com simplicidade, dizendo que 

a filosofia bastava ao filósofo, e que o supérfluo era um 

dissolvente. Tão nobre resposta encheu de admiração tanto 

aos sábios como aos principais e à mesma plebe.”  

 

23) (CESPE) No trecho “Tão nobre resposta encheu de 

admiração tanto aos sábios como aos principais e à mesma 

plebe” (ℓ.2-4), a substituição de “como” por quanto mantém a 

correção gramatical do texto. 

 

24) (BIORIO)“Raios são descargas elétricas de grande 

intensidade que conectam as nuvens de tempestade e o solo. 

Ou seja: para que eles ocorram, é necessário haver uma 

nuvem carregada de partículas com carga negativa (geradas 

pelo choque das partículas de gelo) e um solo repleto de 

partículas com carga positiva. Como os campos elétricos 

costumam se acumular em extremidades, não é de se 

estranhar que arranha-céus, monumentos pontiagudos, copas 

de árvores e cabeças sejam mais vulneráveis.” O conector 

que tem seu significado corretamente expresso é:  

(A) ou seja / retificação.  

(B) para que / direção.  

(C) pelo / causa.  

(D) com / companhia.  

(E) como / modo. 

 

25) (AOCP) “Depois vem aquela sensação de impotência e 

frustração por não conseguir expressar os sentimentos, 

por achar que tem sempre alguém determinando o que 

deve ser feito.” 

A expressão destacada indica relação de 

a) favor. 

b) meio. 

c) conformidade. 

d) modo. 

e) causa. 

 

26) (AOCP) “Ele usa uma linguagem extremamente 

cuidadosa, porém é violento consigo mesmo, pois cede 

seus direitos em prol do outro", diz Vera.” 

As duas expressões destacadas estabelecem, 

respectivamente, relações lógico-semânticas de 
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a) contraste e adição. 

b) contraste e explicação. 

c) explicação e explicação. 

d) conclusão e conclusão. 

e) contraste e conclusão. 

 

27)(CONSULPLAN) “Sabin não recebeu qualquer 

pagamento por sua descoberta, mas colecionou as mais 

altas condecorações de vários países...” A palavra 

destacada nesse período indica, entre as orações, uma 

relação de: 

a) Adição  

b) Oposição  

c) Conclusão  

d) Explicação  

e) Condição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANOTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
 
FIXAÇÃO 
1 – C 
2 (4,7,5,8,10,3,9,6,3,2) 
3 
A – LUGAR; B – MODO; C – ASSUNTO; D – TEMPO; E – ASSUNTO; F – OPOSIÇÃO; 
G – POSSE. 
4 – E; 5 – E 
6 
A – ADITIVAS; B – ADVERSATIVA; C – ADITIVA; D – CONCLUSIVA; E – 
ALTERNATIVA; F – ADVERSATIVA; G – ADITIVAS; H – EXPLICATIVAS. 
7 
1 – CAUSAL, 2 – COMPARATIVA, 3 – CONCESSIVA, 4 – CONDICIONAL, 5 – 
CONFORMATIVA, 6 – CONSECUTIVA, 7 – FINAL, 8 – PROPORCIONAL, 9 – 
TEMPORAL, 10 – CONSECUTIVA, 11 – COMPARATIVA, 12 – CONDICIONAL, 13 – 
CONSECUTIVA, 14 – CONFORMATIVA, 15 – FINAL, 16 – TEMPORAL, 17 – 
CONCESSIVAL, 18 – PROPORCIONAL, 19 – CONSECUTIVA, 20 – CONCESSIVA, 21 
– TEMPORAL, 22 – CAUSAL, 23 – CONFORMATIVA, 24 – CONDICIONAL, 25 – 
CONCESSIVA, 26 – CONSECUTIVA, 27 – CAUSAL, 28 – CONCESSIVA, 29 – 
CONSECUTIVA, 30 – TEMPORAL, 31 – CONSECUTIVA, 32 – CONCESSIVA, 33 – 
CONCESSIVA, 34 – CAUSAL, 35 – CONDICIONAL, 36 – TEMPORAL, 37 – 
TEMPORAL, 38 – TEMPORAL, 39 – CAUSAL, 40 – FINAL, 41 – CONFORMATIVA, 
42 – CONDICIONAL, 43 – CONCESSIVA, 44 – COPARATIVA, 45 – 
PROPORCIONAL, 46 – CONSECUTIVA, 47 – CAUSAL, 48 – CONSECUTIVA, 49 – 
TEMPORAL, 50 – CONFORMATIVA, 51 – CONFORMATIVA, 52 – 
CONFORMATIVA, 53 – CONCESSIVA, 54 – FINALIDADE, 55 – TEMPORAL, 56 – 
TEMPORAL. 
8 – C 
PROPOSTOS 
1 – D, 2 – B, 3 (E), 4(C), 5 (E), 6 – E, 7 – E, 8 – C, 9 – B, 10(C), 11(E), 12(, 13(C), 
14 – A, 15(C), 16 – B, 17(C), 18 – C, 19 – A, 20(E), 21(E), 22 – E; 23(C), 24 – C, 
25 – E, 26 – B, 27 - B 
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MÓDULO 8 
 

MORFOLOGIA - VERBOS: CLASSIFICAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO DE MODO E TEMPO, CONJUGAÇÃO ( 

TEMPOS PRIMITIVOS E TEMPOS DERIVADOS) 
 
VERBO - Palavra variável que exprime um acontecimento 
representado no tempo, seja ação, estado ou fenômeno da 
natureza. 
 
 
Tipos de verbos 
Conforme visto nos elementos mórficos, os verbos apresentam 

três conjugações. 

Em função da vogal temática (-a,-e,-I), podem-se criar 3 

paradigmas verbais. De acordo com a relação dos verbos com 

esses paradigmas, obtém-se a seguinte classificação: 

• regulares: seguem o paradigma verbal de sua conjugação 

• irregulares: não seguem o paradigma verbal da conjugação a 

que pertencem. As irregularidades podem aparecer no radical ou 

nas desinências (ouvir - ouço/ouve, estar - estou/estão) 

• anômalos: verbos irregulares com mudanças profundas nos 

radicais (ser/ir) 

 
• defectivos: apresentam defeito no presente do indicativo (falta 

de determinadas pessoas no presente do indicativo (falir - no 

pres. Do ind. só apresenta a 1ª e a 2ª pess. do plural) 

• abundantes: apresentam mais de uma forma para uma mesma 

flexão. Mais frequente no particípio, devendo-se usar o particípio 

regular com ter e haver; já o irregular com ser e estar 

(aceito/aceitado, acendido/aceso) 

• unipessoais: verbos que só podem ser conjugados nas 

terceiras pessoas (sing. Ou pl.) devido ao valor semântico que 

representam. 

• auxiliares: juntam-se ao verbo principal ampliando sua 

significação. Presentes nos tempos compostos e locuções verbais 

• Formas auxiliares pronome não tem função sintática (suicidar-

se, apiedar-se, queixar-se etc.) 

• Formas rizotônicas - tonicidade no radical (eu canto) e  

• Formas arrizotônicas - tonicidade fora do radical (nós 

cantaríamos) 

 
Obs.: - certos verbos possuem pron. pessoais átonos que se tornam 

partes integrantes deles, esses verbos s’ao classificados como 

verbos pronominais. Nestes casos, o  

 
Flexões verbais 
• NÚMERO - singular ou plural 
• PESSOA- 1ª, 2ª ou 3ª 
 
• MODO 
 
Indicativo (certeza de um fato ou estado) 

Ex¹.: Ele ficou doente. 
Ex².:Ela trabalha nesta loja. 
 
Subjuntivo (possibilidade ou desejo de realização de um fato ou 
incerteza do estado)  
Ex¹.: Espero que ele não fique doente. 

Ex².:Pode ser que ele acabe o serviço. 
 
Imperativo (expressa ordem, advertência ou pedido) 

Ex¹.: Não saia desta sala! 
Ex².:Termine o trabalho! 
Ex³.: Ajude-me! 
 
• TEMPO - referência ao momento em que se fala (pretérito, 
presente ou futuro) 
 
Do indicativo 
São nove os tempos verbais simples no modo indicativo: 
 

Presente. Expressa um fato atual. 

Ex.: Ele estuda neste colégio. 
 

Pretérito imperfeito. Expressa um fato que ocorreu num 

momento anterior ao atual, mas que não foi 

completamente terminado. 

Ex.:Ele estudava as lições quando foi interrompido. 
 

Pretérito perfeito - Expressa um fato ocorrido num 

momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. 
Ex.: Ele estudou as lições ontem à noite. 

 
Pretérito mais-que-perfeito. Expressa um fato ocorrido 

antes de outro fato já terminado. 
Ex.: Ele já estudara as lições. 

 

Futuro do presente - Enuncia um fato que deve ocorrer num 

tempo vindouro com relação ao momento atual. 

Ex.: Ele estudará as lições amanha. 

 

Futuro do pretérito - Enuncia um fato que pode ocorrer 

posteriormente a um determinado fato passado. 
Ex.: Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. 

 
Do subjuntivo 
São três os tempos verbais simples no modo indicativo: 

 
Presente – Expressa um fato presente hipotético, possível ou 

duvidoso. 

Ex.: Quero que você faça o trabalho antes do jantar. 

 
Pretérito imperfeito- Expressa um fato passado, mas 

posterior a outro já ocorrido. 
Ex.: Eu esperava que ele vencesse o jogo. 

 

Obs.: O pretérito imperfeito também é usado nas 

construções em que se expressa a ideia de 

condição ou desejo. 

Ex.: Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. 

 

Futuro - Enuncia um fato que pode ocorrer num momento 

futuro em relação ao atual.  
Ex.: Quando ele vier á loja, levará as encomendas.  

 
O futuro é também usado em frases que indicam 

possibilidade ou desejo. 
Ex.: Se ele vier á loja, levará as encomendas.
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Infinitivo pessoal ou impessoal? 
O emprego do infinitivo não obedece a regras bem definidas. 

• impessoal: sentido genérico ou indefinido, não relacionado a 

nenhuma pessoa. 

• pessoal: refere-se às pessoas do discurso, dependendo do 

contexto Recomenda-se sempre o uso da forma pessoal se for 

necessário dar à frase maior clareza e ênfase. 

 

Usa-se o impessoal: 

• sem referência a nenhum sujeito - É proibido fumar na sala 

• nas locuções verbais - Devemos avaliar a sua situação 

• quando o infinitivo exerce função de complemento de adjetivos - 

É um problema fácil de solucionar 

• quando o infinitivo possui valor de imperativo - Ele respondeu: 

"Marchar!" 

 

Usa-se o pessoal: 

• quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito da oração 

principal - Eu não te culpo por saíres daqui 

• quando, por meio de flexão, se quer realçar ou identificar a 

pessoa do sujeito - Foi um erro 

responderes dessa maneira. 

• quando queremos determinar o sujeito (usa-se a 3ª pess. do pl.) 

- Escutei baterem à porta. 

 
VERBOS NOTÁVEIS 
Encontram-se listados aqui alguns verbos que podem apresentar 
problemas de conjugação. Desta maneira, dedique uma atenção 
especial a este grupo. 
 
• Abolir (defectivo): não possui a 1ª pess. do sing. do pres. do 
indicativo, por isso não possui  
pres. do subjuntivo e o imperativo negativo. (= banir, carpir, 
colorir, delinquir, demolir, 
descomedir-se, emergir, exaurir, fremir, fulgir, haurir, retorquir, 
urgir) 
 
• Acudir (alternância vocálica o/u): pres. ind. - acudo, acodes... e / 
pret. perf do ind. - com u 
(=bulir, consumir, cuspir, engolir, fugir) 
 
• Adequar (defectivo): só possui a 1ª e a 2ª pess. do plural no 
pres. do ind. 
 
• Aderir (alternância vocálica e/i): pres. ind. - adiro, adere... (= 
advertir, cerzir, despir, diferir, 
digerir, divergir, ferir, sugerir) 
 
• Agir (acomodação gráfica g/j): pres. ind. - ajo, ages... (= afligir, 
coagir, erigir, espargir, refulgir, 
restringir, transigir, urgir) 
 
• Agredir (alternância vocálica e/i): pres. ind. - agrido, agrides, 
agride, agredimos, agredis, 
agridem (= prevenir, progredir, regredir, transgredir) 
 
• Aguar (reg.): pres. ind. - águo, águas..., / pret. perf do ind. - aguo, 
aguaste, aguou, aguamos, 
aguastes, aguaram (= desaguar, enxaguar, minguar) 
 
• Apiedar-se (pronominal) 
 
• Aprazer (irreg.): pres. ind. - aprazo, aprazes, apraz... / pret. perf 
do ind. - aprouve, aprouveste, 
aprouve, aprouvemos, aprouvestes, aprouveram 
 

• Arguir (irregular com alternância vocálica o/u): pres. ind. - 
arguo (ú), arguis, argui, arguimos, 
arguis, arguem / pret. perf - argui, arguiste... (com trema ) 
 
• Atrair (irreg.): pres. ind. - atraio, atrais... / pret. perf - atraí, 
atraíste... (=abstrair, cair, distrair, sair, subtrair) 
 
• Atribuir (irreg.): pres. ind. - atribuo, atribuis, atribui, 
atribuímos, atribuís, atribuem / pret. perf. - atribuí, atribuíste, 
atribuiu... (= afluir, concluir, destituir, excluir, , instruir, possuir, 
usufruir) 
 
• Averiguar (alternância vocálica o/u): pres. ind. - averiguo (ú), 
averiguas (ú), averigua (ú), averiguamos, averiguais, averiguam 
(ú) / pret. perf. - averiguei, averiguaste... (= apaziguar) 
 
• Caber (irreg.): pres. ind. - caibo, cabes... / pret. perf. - coube, 
coubeste... 
 
• Cear (irreg.): pres. ind. - ceio, ceias, ceia, ceamos, ceais, ceiam / 
pret. perf. ind. - ceei, ceaste, ceou, ceamos, ceastes, cearam (= 
verbos terminados em -ear: falsear, passear... - alguns 
apresentam pronúncia aberta: estreio, estreia...) 
 
• Coar (irreg.): pres. ind. - côo, côas, côa, coamos, coais, coam / 
pret. perf. - coei, coaste, coou... (= abençoar, magoar, perdoar) 
 
• Comerciar (reg.): pres. ind. - comercio, comercias... / pret. perf. - 
comerciei... (= verbos em - iar , exceto os seguintes verbos: 
mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar) 
 
• Compelir (alternância vocálica e/i): pres. ind. - compilo, 
compeles... / pret. perf. ind. - compeli, compeliste... 
 
• Compilar (reg.): pres. ind. - compilo, compilas, compila... / pret. 
perf. ind. - compilei, compilaste... 
 
• Construir (irregular e abundante): pres. ind. - construo, 
constróis (ou construis), constrói (ou constui), construímos, 
construís, constroem (ou construem) / pret. perf. ind. - construí, 
construíste... 
 
• Crer (irreg.): pres. ind. - creio, crês, crê, cremos, credes, crêem / 
pret. perf. ind. - cri, creste, 
creu, cremos, crestes, creram / imp. ind. - cria, crias, cria, críamos, 
críeis, criam 
 
• Dignar-se (pronomina): (= persignar-se) 
 
• Dizer (irreg.): pres. ind. - digo, dizes, diz... / pret. perf. ind. - 
disse, disseste... 
 
• Falir (defectivo): pres. ind. - falimos, falis / pret. perf. ind. - fali, 
faliste... (= aguerrir, combalir, foragir-se, remir, renhir) 
 
• Frigir (acomodação gráfica g/j e alternância vocálica e/i): pres. 
ind. - frijo, freges, frege, frigimos, frigis, fregem / pret. perf. ind. - 
frigi, frigiste... 
 
• Ir (irreg.): pres. ind. - vou, vais, vai, vamos, ides, vão / pret. perf. 
ind. - fui, foste... / pres. subj. - vá, vás, vá, vamos, vades, vão 
 
• Jazer (irreg.): pres. ind. - jazo, jazes... / pret. perf. ind. - jazi, 
jazeste, jazeu... 
 
• Mobiliar (irreg.): pres. ind. - mobílio, mobílias, mobília, 
mobiliamos, mobiliais, mobíliam / pret. perf. ind. - mobiliei, 
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mobiliaste... 
 
• Obstar (reg.): pres. ind. - obsto, obstas... / pret. perf. ind. - obstei, 
obstaste... 
 
• Pedir (irreg.): pres. ind. þ peço, pedes, pede, pedimos, pedis, 
pedem / pret. perf. ind. - pedi, pediste... (= despedir, expedir, 
medir) 
 
• Polir (alternância vocálica e/i): pres. ind. - pulo, pules, pule, 
polimos, polis, pulem / pret. perf. ind. - poli, poliste... 
 
 
• Precaver-se (defectivo e pronominal): pres. ind. - precavemo-
nos, precaveis-vos / pret. perf. ind. - precavi-me, precaveste-te... 
 
• Prover (irreg.): pres. ind. - provejo, provês, provê, provemos, 
provedes, proveem / pret. perf. ind. - provi, proveste, proveu... 
 
• Reaver (defectivo): pres. ind. - reavemos, reaveis / pret. perf. 
ind. - reouve, reouveste, reouve... (verbo derivado do haver, mas 
só é conjugado nas formas verbais com a letra v) 
 
• Remir (defectivo): pres. ind. - remimos, remis / pret. perf. ind. - 
remi, remiste... 
 
• Requerer (irreg.): pres. ind. - requeiro, requeres... / pret. perf. 
ind. - requeri, requereste, requereu... (derivado do querer, 
diferindo dele na 1ª pess. sing. do pres. ind. e no pret. perf. do ind. 
e derivados, sendo regular) 
 
• Rir (irreg.): pres. ind. - rio, rir, ri, rimos, rides, riem / pret. perf. 
ind. - ri, riste... (= sorrir) 
 

 

SE VOCÊ ESTÁ ACHANDO MUITO INTERESSANTE ATÉ 

AQUI? 

VOCÊ  NÃO PERDE POR ESPERAR! 

 

 

CONHEÇA O PRÓXIMO MÓDULO: “MPI” 

 
 

MPI – (MÓDULO DE PORTUGUÊS INTERMEDIÁRIO) - M1: 
MORFOLOGIA: ESTRUTURA DA PALAVRA¹( IDENTIFICAÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO E VALOR SEMÁNTICO DOS MORFEMAS); M2: 
MORFOLOGIA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS; M3: 
MORFOLOGIA: CONJUNÇÕES POLISSÊMICAS; PREPOSIÇÕES 
ACIDENTAIS E PALAVRAS DENOTATIVAS; M4: MORFOLOGIA: 
VERBO: FORMAS NOMINAIS DO VERBO, LOCUÇÕES VERBAIS, VOZ 
VERBAL, FORMAÇÃO DE TEMPO COMPOSTO,  EMPREGO DE 
PARTICÍPIO; M5: MORFOLOGIA: VERBO: EMPREGOS DOS TEMPOS 
SIMPLES E COMPOSTOS, ASPECTOS VERBAIS, CORRELAÇÃO 
VERBAL; M6: MORFOSSINTAXE: ORAÇÕES SUBORDINDAS 
REDUZIDAS; M6: MORFOSSINTAXE: CONCORDÂNCIA NOMINAL; 
M7: SINTAXE: CONCORDÂNCIA VERBAL: SUJEITO SIMPLES; M8: 
SINTAXE: CONCORDÂNCIA VERBAL: SUJEITO INDETERMINADO, 
OSS, SUJEITO COMPOSTO; M9: SINTAXE: REGÊNCIA VERBAL E 
NOMINAL (ADJUNTO ADNOMINAL X CN  E ADJUNTO 
ADNOMINAL X APOSTO ESPECIFICATIVO); 
M10: SINTAXE: CRASE E EMPREGO DO ACENTO GRAVE; M11: 
SINTAXE: VÍRGULA NO PERÍODO SIMPLES (APOSTO, VOCATIVO E 
PREDICATIVO X ADJUNTO ADNOMINAL), E NO PERÍODO 
COMPOSTO; M12: PONTUAÇÃO EXRESSIVA (PONTO E VÍRGULA, 
TRAVESSÃO, ASPAS DUPLAS E SIMPLES) E ORAÇÃO 
SUBORDINADA ADJETIVA( EXPLICATIVA OU RESTRITIVA); M13: 
COLOCAÇÃO PRONOMINAL: PRÓCLISE, MESÓCLISE, ÊNCLISE E 
APOSSÍNCLISE; M14: FUNÇÕES DA PALAVRA “QUE”; M15: 
FUNÇÕES DA PALAVRA “SE” E DA PALAVRA “COMO”. 

 
 

ANOTAÇÕES 
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EXERCÍCIOS      

 

 

FIXAÇÃO                                                                                             
 
 
1) Se quiseres aprender... 

a) exercite-se 
b) exercita-se 
c) exercita-te 
d) exercitas-te 
e) exercitem-se 
 
2) Fazei o que ele diz, não... o que ela faz. 

a) fazei 
b) façais 
c) façam 
d) fazem 
e) fareis 
 
3) Espero que você me ... de perigo. 

a) previnhe 
b) previna 
c) prevenha 
d) previnha 
e) prevenhe 
 
4) (FMU) Complete: “Se podes, ...” 

a) ajuda-me. 
b) ajude-me. 
c) ajudes-me. 
d) ajudem-me. 
e) ajudai-me. 
 
5) Indique a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses. “Se queres que ... o trabalho em dia, ... para 
que 
não ... em toda essa papelada. 

a) trazemos – tome providência - bulam 
b) tragamos – providência – bulam. 
c) trouxéssemos – providencia – bolissem. 
d) tragamos – providencia – bolissem. 
e) trouxéssemos – providencia – bulam. 
 
 
6)  Se você ... e o seu amigo ..., talvez você … esses bens. 

a) requisesse – intervisse - reavesse. 
b) requeresse – intervisse – reavesse. 
c) requeresse – interviesse – reouvesse. 
d) requeresse – interviesse – reavesse. 
e) requisesse – intervisse – reouvesse. 
 
7). ... que o período ficará mais elegantes se ... 
os termos da oração e ... o sujeito oculto. 

a) Convenhamos – transpormos – mantermos. 
b) Convimos – transpusermos – mantermos. 
c) Convimos – transpormos – mantivermos. 
d) Convenhamos – transpusermos – mantivermos. 
e) Convenhamos – transpusermos – mantermos. 
 
8) Se ... imprevistos, ... o dinheiro emprestado. 

a) sobrevierem – reavenha. 
b) sobrevirem – procure reaver. 
c) sobrevierem – reaveja. 
d) sobrevirem – reavenha. 
e) sobrevierem – procure reaver. 
 
 

 
 
9). ... imprevistos que o ... no interior e 
impediram que ( ) a tempo sua transferência. 

a) Sobreviram – deteram – requeresse. 
b) Sobreviram – detiveram – requisesse. 
c) Sobrevieram – deteram – requisesse. 
d) Sobrevieram – detiveram – requeresse. 
e) Sobrevieram – deteram – requeresse. 
 
10) Recomendo-lhe que só ... quando ... a ele ou 
quando você ... razões ponderáveis. 

a) interviesse – conviesse – visse. 
b) intervisse – convisse – vir. 
c) intervinha – convenha – ver. 
d) intervenha – convinha – ver. 
e) intervenha – convier – vir. 
 
11). Se ao menos ... a confusão que aquilo ia dar! 
Mas não pensou, não se ..., e ... na briga que não era sua. 

a) prevesse – continha – interveio. 
b) previsse – conteve – interveio. 
c) prevesse – continha – interviu. 
d) previsse – conteve – interviu. 
e) prevesse – conteve – interveio. 
 
12) Se você ... um recurso, talvez ... a propriedade. 

a) interpor – reavenha 
b) interpõe – reavesse. 
c) interpusera – reaverá. 
d) interpuser – reaja. 
e) interpusesse – reouvesse. 
 
13) Se ... com clareza os obstáculos que os ..., 
será mais fácil removê-los. 

a)vedes – detêem. 
b) vires – detiverem. 
c) vês – detêem. 
d) verdes – detêm. 
e) virdes – detiveram. 
 
14)  Todos os interessados serão atendidos se ... 

a) requererem  
d) requerer 
b) requeriam  
e) requeiram. 
c) requiserem 
 
15) Você só será respeitado se se ... 

a) impor  
d) imponha 
b) imporá  
e) impusesse 
c) impuser 
 
16). Aponte a alternativa em que o verbo reaver está 
empregado corretamente. 

a) É necessário que você reavenha aquele dinheiro. 
b) É necessário que você reaveja aquele dinheiro. 
c) É necessário que você reaja aquele dinheiro. 
d) É necessário que você reava aquele dinheiro. 
e) N.D.A. 
 
17) (FAAP) Indique a resposta correspondente à alternativa 
que completa corretamente os parênteses. 
O garoto se ... olhando as figuras, até que os colegas se ... 
a partir. 

a) entreteve - disporam 
b) entreteve – dispuzeram. 
c) entreteu – dispusessem 
d) entreteve – dispusessem 
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e) entreteu – dispuzessem. 
 
18) Indique a alternativa que completa corretamente 
os parênteses. 
Se você o ..., por favor ...-lhe que ..., para apressar o 
processo. 

a) ver – peça – intervenha 
b) vir – peça – intervém 
c) vir – peça – intervenha 
d) ver – pede – intervenha 
e) vir – peças – interviesse. 
 
19) (FUVEST) ele ... a seca e ... a casa de mantimentos. 

a) preveu – proveu  
d) preveu – provera 
b) prevera – provirá  
e) previ – proveu 
c) previra – proviera 
 
20) (FCC) Sem que ninguém tivesse ..., o próprio menino 
...-se contra os falsos amigos. 

a) intervindo – precaviu 
b) intervindo – precaveio 
c) intervido – precaveu 
d) intervido – precaveio 
e) intervindo – precaveu. 
 
21) (FCC) Ele … que lhe … muitas dificuldades, mas enfim 
... a verba para a pesquisa. 

a) receara – opusessem – obtera 
b) receava – opusessem – obtivera 
c) receiara – opossem – obtivera 
d) receiara – opossem – obtera 
e) receara – opossem – obtera. 
 
22)(FCC) Conforme o médico nos ..., seu organismo agora 
já ... o cálcio. 

a) prevenira – retem  
d) previnira – retem 
b) previnira – retém  
e) prevenira – retém. 
c) provenira – retém 
 
23) Indique a alternativa em que há erros de conjugação 
verbal. 

a) Requeiro-lhe um atestado de bons antecedentes. 
b) O vendeiro proveu o seu armazém do necessário. 
c) Eles foram pegos de surpresa; não haviam perdoado aos 
ofensores. 
d) soube que se saiu bem, pois interviu na questão a tempo. 
e) Os meninos quereriam participar do jogo. 
 
 
24)  “A peça ____ontem. Se vocês 
_____ vê-la, é melhor reservar os ingressos.” 

a) estreiou - vêem 
b) estreiou – vêm 
c) estreou – vem 
d) estreou – vêm 
e) estreou – vêem. 
 
25)  Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
pontilhados: 
1. Se fores viajar, _____ com cuidado 
2. Se não tens aonde ir, ______ comigo. 
3. Se quiserdes a verdade, ____ o eu vos digo. 
4. Se quiser me telefonar, não o ____ pela manhã. 

a) dirija – vem – ouçam -faças 
b) dirige – venha – ouvi – faça 
c) dirige – vem – ouvi – faça 
d) dirija – venha – ouvi – faças 

e) dirige – vem – ouçam – faze. 
 
26)  Assinale a alternativa que completa, corretamente, as 
lacunas existentes no período: 
“Se não o ___ bem, não o ___ nem _____ sobre o 
assunto.” 

a) conhecia – procuraria - falaria 
b) conhecesse – procurara – falaria 
c) conhecesse – procuraria – falaria 
d) conheço – procurava – falava 
e) conheceria – procuraria – falava 
 
27) Assinale a alternativa que completa 
adequadamente a frase: “ _____ em ti, mas nem sempre 
____ dos outros.” 

a) Creias - duvides 
b) Crê – duvidas 
c) Creias – duvidas 
d) Creia – duvide 
e) Crê – duvides. 
 
28) “ _____ o bem e não ___ a quem.” 

a) Faze - olhes 
b) Faze – olha 
c) Faça – olhes 
d) Faça – olha 
 
29)“Dorme, ruazinha...” Se passarmos a construção para a 
forma negativa, teremos: 

a) Não dorme, ruazinha... 
b) Não dormes, ruazinha... 
c) Não durmai, ruazinha... 
d) Não durma, ruazinha... 
e) Não durmas, ruazinha... 
 
30) Quando você o ___, entregue-lhe os envelopes eu 
______ os documentos pedidos. 

a) vir - contêm 
b) ver – contém 
c) ver – contêm 
d) vir – contêem 
e) vir – conteem. 
 
31) Quando você o _____ diga-lhe eu seria melhor se ele 
_____ as despesas e ____ uma bolsa de estudos. 

a) vir – contesse - requesse 
b) ver – contesse – requisesse 
c) ver – contivesse – requisesse 
d) vir – contivesse – requisesse 
e) vir – contivesse – requeresse. 
 
32) Assinale a alternativa eu completa correta e 
respectivamente o período: 

“A polícia ___ no roubo e _____ o ladrão.” 
a) interveio – deteu  
d) interviu – deteve 
b) interveio – deteve  
e) interveu – deteve 
c) interviu – deteu 
 
33) Se ele ____ (ver) o nosso trabalho, _____ (fazer) um 
elogio. 

a) ver – fará  
d) vir – fará 
b) visse – fará  
e) vir – faria 
 
34) Preencha as lacunas da frase transformada 
com as formas dos verbos destacados na frase a seguir: 
“Para você vir à Cidade Universitária é preciso virar à 
direita ao ver a ponte da Alvarenga.” 
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Frase transformada: Para tu ___ à Cidade Universitária é 
preciso que ______ à direita quando ____ a ponte da 
Alvarenga. 

a) vir – vire - ver 
b) vires – vires – veres 
c) venhas – vires – vejas 
d) vir – virar – ver 
e) vires – vires – vires. 
 
35) Como ___ a licença, __ novo prazo para o 
encerramento da licitação. 

a) reouveram - requereram 
b) reouveram – requiseram 
c) rehouveram – requereram 
d) rehaveram – requiseram 
e) heaveram – requereram. 
 
36) Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego 
das formas verbais: 

a) No momento necessário, ele interveio na discussão. 
b) Se eu previr os gastos, ficarei mais tranquilo. 
c) Fernando reouve os bens que havia perdido. 
d) Requeiro, através deste, minha inscrição no concurso. 
e) Se eu transpor os termos, deixarei a frase mais elegante. 
 
37) Os guardas ____ e prenderam o assaltante, mas não 
___ o dinheiro furtado. 

a) intervieram - reaveram 
b) intervieram – reouveram 
c) interviram – rehouveram 
d) interviram – reaveram 
e) interviram – rehaveram. 
 
38) Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas da seguinte frase: 
“Quando você o ___, ______-lhe que eu já ____ os livros 
que 
me haviam roubado.” 

a) vir – diga -reouve 
b) vir – diz – reouve 
c) ver – diga – reavi 
d) ver – diz – reouve 
e) ver – dize – reavi 
 
39) “Quando ____ que estás só, não _____ a solidão; antes 
_____ o que ela possa oferecer.” 

a) vires – tema - aproveita 
b) veres – temas – aproveitas 
c) vires – temas – aproveita 
d) veres – temes – aproveites 
e) vires – tema – aproveite 
 
40) Indique a alternativa que completa corretamente as 
lacunas das frases: 
I. Se nos _____ a fazer um esforço conjunto, teremos um 
país sério. 
II. _______ o televisor ligado, para te informares dos 
últimos acontecimentos. 
III. Não havia programa que ______ o povo, após o último 
noticiário. 

a) propormos – Mantenha -entretesse 
b) propusermos – Mantém – entretesse 
c) propormos – Mantém – entretivesse 
d) propormos – Mantém – entretesse 
e) propusermos – Mantém – entretivesse. 
 
41) Assinale a alternativa em que a forma verbal em 
destaque tenha sido CORRETAMENTE empregada.   
a)  Preveu-se que faria mau tempo no fim de semana.  
b)  A mãe interviu na briga e acalmou os ânimos.  

c)  Após o encontro, os operários anteveram uma melhora 

salarial.  
d)  A babá entretinha os meninos enquanto eu cuidava do 

lanche. 
 
42) ''... que eu não entendia bem.'' 
Se pluralizarmos a palavra eu, do verso acima, teremos a 
forma verbal   

a)  entendíamos.    
b)  entenderíamos.   
c)  entendemos.   
d)  entenderemos.   
e)  entendi.  
      
43)  Assinale a alternativa que traga forma verbal no futuro 
do subjuntivo.   

a)  Se encontrar Teresa, avise-a da minha enfermidade.   
b)  Que Deus a guarde de todos os males!  
c)  Se ele quisesse, teria tido minha ajuda.                        
d)  Dormir é sempre bom. 
 
44) A flexão de todos os verbos está correta na frase:   

a)  Caso não ajam a tempo, pediremos que seja estendido o 
prazo de apresentação de seus documentos.  
b)  Assim que reavermos nossas malas, remarcaremos s 
passagens.  
c)  Os portões que se vêm nos casarões antigos detêm nosso 
olhar, tantos são os detalhes que neles surpreendemos.  
d)  Quando eles reverem o caso, haverão de chegar a novas 
conclusões.  
e)  Os policiais que os deteram, na manhã de ontem, há muito 
vêm agindo de modo arbitrário. 
 
45) Em que alternativa o verbo está erradamente 
conjugado?   

a)  Muitas pessoas têm morrido assim.                               
b)  O fogo foi extinto pelos bombeiros.  
c)  Suspensas as promoções, os empregados saíram.      
d)  Se pudesse, eu teria salvo a vítima.  
e)  Os ovos foram fritos numa panela.  
      
46) Ache a forma verbal que não está na 2.ª pessoa do 
singular:   

a)  Não sejas preguiçoso!   
b)  Não vás à reunião!   
c)  Cumpra essas ordens!   
d)  Age com prudência e prepara tudo.               
e)  Não te acanhes de pedir ajuda.  
      
47) Identifique a única frase onde o verbo está conjugado 
corretamente:   

a)  Os professores revêm as provas.              
b)  Quando puder, vem à minha casa.  
c)  Não digas nada e voltes para sua sala.     
d)  Se pretendeis destruir a cidade, atacais à noite.  
e)  Ela se precaveu do perigo.  
     
48) Ache onde o modo da forma verbal em destaque está 
incorreto:   

a)  Não saia da sala! (imperativo)                          
b)  Espero que ele venha à reunião. (subjuntivo)  
c)  Quem lhe deu essa notícia? (indicativo)          
d)  Diga-nos a sua opinião. (subjuntivo)  
e)  Gostaria que ele ficasse aqui. (indicativo)  
      
49) Marque a alternativa onde o verbo em destaque não se 
encontra no tempo e modo indicados ao lado:   

a)  Se ele souber a verdade, ficará furioso. (futuro do 
subjuntivo)  
b)  Não sejamos otimistas. (imperativo negativo)  
c)  Espero que dessa atitude não advenha nenhuma desgraça. 
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(presente do subjuntivo)  
d)  Tenho falado muito desse assunto. (gerúndio)  
e)  Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. 
(pretérito mais-que-perfeito do indicativo)  
      
50) Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das frases apresentadas: 

''Por mais que nós ________________, jamais conseguiríamos 
que eles ________________os documentos que nossos pais 
______________ guardados no cofre.''   
a)  interviéssemos - requeressem - mantêm     
b)  intervíssemos - requeressem - mantêm  
c)  intervíssemos - requisessem - mantém       
d)  interviéssemos - requisessem - mantêm  
 
 Na frase: 
51) ''Fale bem o português do Brasil.'' 
O verbo fale está no imperativo afirmativo e indica que o 
ouvinte é você (3ª pessoa do singular). Passando o verbo 
para o imperativo negativo e conservando a mesma 
pessoa gramatical, teremos:   

a)  não fales.     
b)  não fala.     
c)  não fale.     
d)  não falai.     
e)  não faleis. 
 
52) Assinale a alternativa onde o verbo pôr está conjugado 
na 1ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo 
indicativo.   

a)  pomos.    
b)  púnhamos    
c)  pusemos     
d)  ponhamos    
e)  pusermos  
 
53) O emissor enuncia o fato de maneira duvidosa com o 
modo:   

a)  subjuntivo     
b)  indicativo    
c)  imperativo     
d)  infinitivo 
 
54) ''Continuam, a partir de agora, selecionados os 
candidatos, os que conheçam os diversos assuntos e 
saibam o momento certo de investir na vida.'' 
Se a primeira frase fosse volitiva, e o segundo e terceiro 
verbos destacados conotassem ação no plano da 
realidade, teríamos, respectivamente, as seguintes formas 
verbais:   

a)  continuem, conhecessem, soubessem;  
b)  continuem, conhecem, sabem;  
c)  continuavam, tenham conhecido, tenham sabido;  
d)  continuariam, conheceriam, saberiam. 
 
55) Eu virei a São Paulo, se você _____. O espaço da frase 
acima deve ser preenchido pela forma verbal   

a)  virá.  b)  viesse.  c)  vim.  d)  vir.  e)  vier.  
 
56) Em qual das alternativas todos os verbos estão em 
tempos de pretérito perfeito?   

a)  Nunca teria falado tudo, já que pensei em muitas 
possibilidades.  
b)  Aceitei sua sugestão, pois tenho estudado muito e sei como 
resolver meus próprios problemas.  
c)  Nossa vitória revelava a confiança na seleção, mas ao 
mesmo tempo um certo temor dominava os torcedores.  
d)  Se mostrarmos sempre nossa verdade, certamente 
seremos justos na vida. 
 

 
 
 
PROPOSTOS                                                    
 
1) (CESGRANRIO) Que forma verbal está empregada no 

mesmo tempo    e modo que pudemos (ℓ. 46)? 
 
a) Forem 
b) Cresceu 
c) Será 
d) Deixem 
e) Indicam 
 
2). (CESGRANRIO) Em que frase o segundo verbo está 
empregado de acordo com a norma Padrão? 
 

a) Você quer que eu chego mais cedo? 
b) Você quer que eu revejo o documento? 
c) Você quer que eu venha 
imediatamente? 
d) Você quer que eu esteje lá amanhã? 
e) Você quer que eu faço o relatório? 
 
3) (CESGRANRIO) Os verbos irregulares oferecem uma 
dificuldade a mais em relação a sua conjugação, uma vez 
que não seguem o modelo mais comum dos verbos 
regulares. Que forma verbal destacada abaixo está 
conjugada de acordo com a norma Padrão da língua 
portuguesa? 

a) Se essas crianças podessem, certamente não estariam nas 
ruas. 
b) O que a sociedade deseja é que cada criança esteje em sua 
família. 
c) É preciso que não meçamos esforços para tirar as crianças 
das ruas. 
d) Se eu ver uma criança maltrapilha chorando na rua, não 
mais a ignorarei. 
e) Seria importante que o Congresso proposse uma lei de 
proteção aos menores de rua. 
 
4) (FCC) O Nordeste não vem em sua poesia como um 
tema ou uma imposição doutrinária... Nos segmentos 
transcritos, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo 
em que se encontra o grifado acima  está em: 

a) ... fez como um desterrado... 
b) ... "as impressões dum homem que esteve no cárcere". 
c) ... que tudo via em névoa... 
d) ... a que sai das fontes mais preciosas do coração. 
e) E que voltasse com todos os sentidos atacados de fome. 
 
5) (FCC) A ideia de Brasil que se tem fora do país – e até 
em seu interior – deve-se em grande parte a um conjunto 
cultural que a região da Bahia ...... desde a colônia. A 
literatura produzida na Bahia certamente ...... a formular 
uma imagem da cultura baiana que se ...... posteriormente, 
seja com as canções de Dorival Caymmi, o Tropicalismo 
ou os batuques do Olodum. Esse lugar simbólico, quase 
sempre, é metáfora do imenso país que é o Brasil. 
 

 Preenchem corretamente as lacunas acima, na ordem dada: 
a) agrega – ajudou - consolidou 
b) vier agregando – ajudaria – consolidará 
c) agregava – tivera ajudado – consolida 
d) agregou – ajuda – consolidara 
e) agregaria – ajudará – havia consolidado 
 
6) (FCC) Fugia da cilada sentimental, ou da emoção, pelo 
atalho do senso de humor. 
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O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
verbo grifado acima está em: 

a) ... a quase avareza com que os mineiros tratam o forasteiro. 
b) ... você dava logo de cara com um azulejo na parede... 
c) Talvez tivesse qualquer coisa de bicho... 
d) ... uma ponta de hipocrisia que se debita à polidez social. 
e) Nunca vi solitário de porta tão aberta. 
 
7) (FCC) Essa linguagem musical é o elemento comum a 
compositores de uma determinada escola ou época. 
... embora seja fácil aos que estão familiarizados com a 
linguagem do período distingui-los. 
Os verbos que estão conjugados na terceira pessoa do 
singular e nos mesmos tempos e modos em que o verbo 
“ser” aparece grifado nas frases acima são, 
respectivamente: 
 

a) faz − faça 
b) tem − tivesse 
c) pôde − puder 
d) deixe − deixou 
e) saía − saia 
 
8) (FCC) ... além de poeta, traduzia... O verbo empregado 
nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em: 

a) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga,  escreveu 
... 
b) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ... 
c) ... Leminski é o nome mais representativo ... 
d) Em seguida, publicaria ... 
e) ... considerava que os grandes poetas ... 
 
9) (FCC) esta vida é uma viagem / pena eu estar / só de 
passagem. 
O segmento em destaque nos versos acima transcritos 
equivale a: que eu 
 

a) estivera. 
b) esteja. 
c) estaria. 
d) estivesse. 
e) estava. 
 
10) (FCC) ...ajudam a evitar que a empresa envelheça e 
perca o contato com as mudanças em seu ambiente de 
negócios. 
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
verbo grifado acima está em: 

 
a) ... modelos de gestão de carreira que facilitem os 
processos... 
b) Alguns observadores batizaram o processo de 
“juniorização”. 
c) ... menos de 40% das organizações pesquisadas 
reconhecem que... 
d) ... e uma horda juvenil se estabeleceu. 
e) ... a juniorização segue na contramão da demografia. 
 
11) (FCC) Os verbos de ambas as frases estão empregados 
nos mesmos tempo e modo: 

a) ... que até o ano de 1933 ostentou a condição de capital do 
Estado... / ... as lendas sobre os escravos que os construíram... 
b) Lendas que provocavam a imaginação das crianças... / ... a 
aparente simplicidade que caracteriza a sua obra poética. 
c) ... a cidade atingiu o auge durante o século XVIII. / ... que 
ainda hoje conserva... 
d) Esses mesmos muros de pedra que alimentaram as 
lendas... / ... juntamente com os outros casos que os mais 
velhos contavam... 
e) ...surgiu das povoações fundadas, em1926, pelo explorador 
paulista Bartolomeu Bueno, o  filho. 

/... é um fato psicológico que... 
 
12) (FCC) Não te .......... destruir... Ajuntando novas pedras 
E construindo novos poemas. 
.......... tua vida, sempre, sempre. 
......... pedras (...) 

(Cora Coralina. “Aninha e suas pedras”, Op. cit., p.148)  
 
Preenchem corretamente as lacunas dos versos acima, na 
ordem dada: 
a) deixas –Recrie – Remove 
b) deixe – Recrie – Remova 
c) deixes P  Recria – Remova 
d) deixes – Recria – Remove 
e) deixe – Recria – Remove 
 
13) (FCC) ... que já detestava a jovem... 
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 

 
a) A Inveja habita o fundo de um vale... 
b) ... todos os que falaram desse 
sentimento... 
c) ... porque esta a espionara... 
d) ... que interceda junto a Hersé... 
e) Não admitia que a mortal... 
 
14) (FCC) Para isso, basta que o Brasil seja capaz de 
colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política 
socioambiental ... (1º parágrafo) 
O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica 

(Trecho de Diálogos capitais. CartaCapital, 7 de setembro de 2011, p. 46) 
 

a) restrição à afirmativa anterior. 
b) condição da realização de um fato. 
c) finalidade de uma ação futura. 
d) tempo passado em correlação com outro. 
e) hipótese passível de se realizar. 
 
15) (FCC) ... acentua seu significado estético, cívico e 
moral. O verbo conjugado nos mesmos tempo e modo que 
o grifado na frase acima está em: 

 
a) Ainda que existam estudos modernos levantando a 
hipótese... 
b) Duas figuras merecem atenção na fase primitiva do teatro 
grego... 
c) De forma competitiva, passaram a ser realizadas durante 
seis dias na primavera. 
d) Aristóteles deixou-nos o primeiro documento básico de 
teoria teatral... 
e) ... de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais 
fúnebres... 
 
16). (FCC) ... uma observação mais atenta das fotos deixou 
evidente... 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado na frase acima está em: 

 
a) ... que estaria até hoje ... 
b) A exploração da madeira (...) carece de fiscalização ... 
c) ... vivendo de forma primitiva ... 
d) ... provavelmente fugiram do território peruano ... 
e) ... certamente são índios com um passado traumático ... 
 
17) (FCC) O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 
afirma que os ganhos da produtividade na pecuária 
poderiam liberar terras suficientes para dobrar a área 
plantada com alimentos. (último parágrafo) 
 
O emprego da forma verbal grifada acima indica, 
considerando-se o contexto, 
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a) certeza que consolida a afirmativa feita. 
b) ação habitual e repetitiva, em relação à pecuária. 
c) fato histórico, constante no tempo. 
d) realidade a ser confirmada num futuro imediato. 
e) hipótese, a partir de certa condição implícita. 
 
18) (FCC) A expectativa é de que o Brasil tenha de arcar 
com 40% desse aumento.  
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está também grifado na frase: 

a) Embora domine as técnicas mais modernas, na média, a 
produtividade da agropecuária brasileira ainda está distante de 
alcançar seu pleno potencial. 
b) Grosso modo, as pastagens brasileiras possuem uma 
unidade animal por hectare. 
c) Para isso, terá dois caminhos ... 
d) ... esse investimento muitas vezes não se justifica do ponto 
de vista estritamente econômico. 
e) "Além disso, o Brasil ainda pode aumentar muito a 
produtividade de grãos, como o milho, o trigo e o feijão", 
afirma. 
 
19) (FCC) Houve uma ocasião em que desejava ser diretor 
de cinema. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo 
que o grifado na frase acima se encontra em: 
 

a) ... eu escolheria um jornal. 
b) ... um meio de comunicação que não tinha limites ... 
c) O senhor já pensou em fazer filme? 
d) ... o tempo que você passa com amigos ... 
e) ... a isolar você do mundo real. 
 
20) (FCC) frase em que o emprego das formas verbais está 
em harmonia com o padrão culto escrito é: 
 

a) Estou disposta a revisar o texto, caso ele manifesta 
interesse quando vier aqui. 
b) Esperamos que ele sentencie a nosso favor, já que nunca 
retorquimos suas decisões. 
c) Eles ansiam tanto pelo aumento do salário, que sequer 
discutem o novo valor. 
d) Se ele continui a se mostrar prestativo pouco importa, pois 
muitos já o odeiam por sua atuação irresponsável. 
e) O desejo de todos é o de que premiamos de acordo com as 
regras que apusemos no cartaz. 
 
21) (CEPERJ) No período “E se propôs, apesar de passar 
por dificuldades econômicas, a construir uma Capela 
nova...”, flexionando-se o verbo assinalado no pretérito 
imperfeito do indicativo, tem-se: 
a) E se propusera, apesar de passar por dificuldades 

econômicas, a construir uma Capela nova...” 
b) E se propunha, apesar de passar por dificuldades 

econômicas, a construir uma Capela nova...” 
c) E se proporia, apesar de passar por dificuldades 

econômicas, a construir uma Capela nova...” 
d) E se propõe, apesar de passar por dificuldades econômicas, 

a construir uma Capela nova...” 
 
22) (CEPERJ) “...os estados são quase sempre arbitrários e 
desmedidos quando tentam intervir...”(l. 39/40) – o verbo 
em destaque está incorretamente conjugado na frase: 

a) Futuramente nós interviremos nas ações das instituições 
públicas. 
b) Hoje nós é que interviemos nas ações das instituições 
públicas. 
c) Se possível, nós interviríamos nas ações das instituições 
públicas. 
d) Agora nós intervimos nas ações das instituições públicas. 
e) Antes nós já tínhamos intervindo nas ações das instituições 

públicas. 
 
 
23)  (CESGRANRIO) Dos verbos apresentados a seguir, o 
que pode ser conjugado em todas as pessoas do presente 
do indicativo é: 

a) abolir.  
b) explodir. 
c) magoar. 
d) falir. 
e) reaver. 
 
24) (CESGRANRIO)Assinale a opção cuja frase está 
INCORRETA quanto à flexão verbal, segundo a norma 
culta. 

a) Quando o ver, saberei como tratá-lo. 
b) Já houve momentos em que tive dúvidas quanto ao modo de 
agir. 
c) Se não mantivermos firmes propósitos, não teremos 
sucesso. 
d) Seu êxito depende de que você esteja aberto ao diálogo. 
e) Vimos agora, pois não pudemos vir antes. 
 
25) (CESGRANRIO) Se ______ informações sobre a 
localização das minas, seriam atendidos e _______ sua 
curiosidade. 

As formas verbais que completam corretamente a frase acima 
são: 
a) quisessem e satisfariam. 
b) quisessem e satisfazeriam. 
c) quizessem e satisfariam. 
d) queressem e satisfazeriam. 
e) queressem e satisfariam. 
 
26) (CESGRANRIO)Considere as frases. 

I – Ficarei muito satisfeito se, ao envelhecer, me 
_____________ espiritualmente jovem. 
II – Os economistas _____________ soluções para os 
problemas financeiros. 
As formas verbais que preenchem corretamente as frases 
acima são: 
a) manter – proporam. 
b) mantiver – propuseram. 
c) mantiver – propuserem. 
d) mantesse – propusessem. 
e) mantivesse – proporam. 
 
27) (CESGRANRIO) Na oração “... para voltar-se para mim:” 
(l. 10), destaca-se o verbo pronominal. Assinale a opção 
em que este verbo NÃO está conjugado adequadamente. 

a) Voltei-me e vi que ele tinha chegado. 
b) Todos se voltaram e esperaram que ele chegasse. 
c) Voltai-vos para o lado do Oriente. 
d) Seguimos reto e, a seguir, voltamos-nos para a direita. 
e) Obedeceu à ordem: — Volta-te para Deus! 
 
28) (CESGRANRIO) Lê-se no Texto II: “... é impossível que 
alguém possa olhar para Rosinha sem se apaixonar.” (l. 17-
18). Reescrevendo-se a frase como seria impossível que 
alguém ________olhar para Rosinha sem se apaixonar, a 
forma verbal que completa corretamente esta versão é: 

a) poderia. 
b) podia. 
c) pode.  
d) pôde. 
e) pudesse. 
 
29) (FCC) ... quando as placas continentais do Brasil e da 
África ainda se separavam. (1o parágrafo) 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que 
está o grifado acima encontra-se na frase: 
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a) ... suas rochas de cerca de 110 milhões de anos 
conservam animais ... 
b) ... onde surgiram flores ... 
c) ... abriga o Parque dos Pterossauros ... 
d) ... que possuíam até cinco metros de envergadura. 
e) O parque abrange 5 mil quilômetros ... 
 

 
30) (FCC) Todos os verbos estão corretamente flexionados 
na frase: 

a) Cientistas exporam recentemente resultados de uma 
pesquisa que busca explicar por que o ser humano 
se tornou bípede. 
b) Muitas condições favoráveis à sobrevivência da 
espécie humana advieram do fato de que o homem 
se transformou em bípede. 
c) O resultado da pesquisa constitue um avanço nas 
teorias que tentam esclarecer as condições que 
facilitaram o processo de evolução do homem. 
d) Pesquisadores se deteram em fatos da natureza, 
como a incidência dos raios solares, para 
desenvolver suas teorias de como o homem evoluiu. 
e) Nos testes realizados em esteiras, os chimpanzés 
consomiram mais energia, porque suas características 
físicas não satisfazeram as necessidades da 
caminhada. 
 
31) (CONSULPLAN) “Não penses que estou fazendo o 
elogio do puro espírito contemplativo e da renúncia,...” A 
opção em que o verbo está no mesmo tempo, modo e 
pessoa que o grifado no trecho anterior é: 

a) estive b) pensando c) esquecem d) abras e) peço-te 
 
 
32)  (FCC) Se o vento assobiava ao passar por frestas e 
galhos ... (5º parágrafo) 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está na frase: 
a) A Terra tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões 
de anos. 
b) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno 
de 200 mil anos atrás, na África. 
c) Evidências fósseis e genéticas indicam ... 
d) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas 
savanas e planícies eurasiáticas ... 
e) ... mostram uma enorme variedade de animais e 
também de cenas de caçadas e de rituais. 
 
33) (FCC) ... para desovar e criar seus filhotes até que 
sejam capazes de seguir para o oceano.  
O verbo que se encontra conjugado nos mesmos tempo e 
modo que o grifado na frase acima está em: 

a) ... espaços que misturam água do mar e de rios em 
meio a árvores de raízes expostas. 
b) ... que ela prejudique ainda mais a vida dos peixes e 
das pessoas. 
c) ... Mario Barletta, que, com seu grupo, percorre os 
estuários da América do Sul. 
d) ... que várias espécies de peixes precisam de redutos 
distintos no mangue ... 
e) ... uma equipe da Universidade Federal de Pernambuco 
verificou que várias espécies de peixes ... 
 
34) (FCC) É possível que mudem bastante nesse processo. 
O verbo corretamente flexionado nos mesmos tempo e 
modo do grifado acima está também grifado na frase: 

a) Autoridades responsáveis pelo meio ambiente preparam 
ações que devem reduzir a destruição de importantes biomas 
nacionais. 
b) Apesar de serem tomadas todas as medidas necessárias de 
preservação do Cerrado, continua havendo 

desmatamento. 
c) No Cerrado se produzem toneladas de grãos, especialmente 
a soja, tanto para exportação quanto para 
consumo interno. 
d) O desmatamento do Cerrado é um problema difícil 
de ser resolvido, embora as autoridades se empenhem 
no seu controle. 
e) Os órgãos de controle geralmente recebem denúncias 
referentes à destruição de matas, e os responsáveis 
são pesadamente multados. 
 
35) (FCC) ... a aceleração é uma escolha que fizemos. O 
verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima, está em: 
a) E quem disse que ... 
b) ... queremos mais velocidade. 
c) ... deixam as coisas mais rápidas. 
d) ... cujos sintomas seriam a alta ansiedade ... 
e) Os primeiros modelos se moviam a vinte centímetros 
... 
36) (FCC) ... quando as pinturas sobre vidro, juntamente 
com os afrescos e as miniaturas, constituíam as principais 
técnicas de pintura utilizadas pelo homem.  
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está na frase: 
a) Talvez eles tenham nascido no Oriente ... 
b) Suas formas, temas e funções transformaram-se 
com o apuro das técnicas de fabricação de vidros ... 
c) ... a pintura complementa o colorido dos vidros ... 
d) ... o que tornava os vitrais semelhantes aos quadros. 
e) Na capital, ampliou-se a partir da virada do século 
passado ... 

 
37) (FCC) Estão corretamente flexionadas todas as formas 
verbais da frase:  

a) Ainda bem que obtiveram tudo o que requereram, sem que a 
polícia interviesse.  
b) Como não lhe aprouveu ficar mais uns dias, acabou 
perdendo a comemoração do centenário da cidade.  
c) Se não reavermos nossas malas, prestaremos queixa na 
delegacia.  
d) Caso as células não se recompossem, todos os tecidos 
entrariam rapidamente em colapso.  
e) Ele intervia a todo momento no jogo, buscando boicotá-lo. 
 
38) (FCC) Estão corretamente flexionadas todas as formas 
verbais da frase:  

a) Ainda bem que obtiveram tudo o que requereram, sem que a 
polícia interviesse.  
b) Como não lhe aprouveu ficar mais uns dias, acabou 
perdendo a comemoração do centenário da cidade.  
c) Se não reavermos nossas malas, prestaremos queixa na 
delegacia.  
d) Caso as células não se recompossem, todos os tecidos 
entrariam rapidamente em colapso.  
e) Ele intervia a todo momento no jogo, buscando boicotá-lo. 
 
39) (CONSULPLAN) Em todas as frases abaixo, transcritas 
do texto, as formas verbais destacadas estão flexionadas 
no mesmo tempo, EXCETO: 
a) “A primeira experiência de vacinação em massa aconteceu 

em Cingapura...” 
b) “Daí em diante, Sabin viajou praticamente o mundo 
inteiro...” 
c) “Somente nos Estados Unidos houve polêmica”. 
d) “Lá, a vacinação só começaria com voluntários e 
movimentos das comunidades”. 
e) “Sabin não recebeu qualquer pagamento por sua 
descoberta...” 
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40) (CONSULPLAN) “Correria mais riscos, viajaria mais, 
contemplaria mais entardeceres...” É correto afirmar que 
as formas verbais nessa frase estão flexionadas no: 

a) Imperativo  
b) Infinitivo  
c) Gerúndio  
d) Subjuntivo  
e) Indicativo 
 
41) O que está fora da sociedade seria desumano.  
O tempo verbal destacado constitui recurso expressivo 
adequado para indicar:  

a) mudança ocorrida no momento em que se fala.  
b) ação conduzida no passado não concluído.  
c) situação tomada como hipotética.  
d) advertência sobre um fato futuro.  
e) fato passado de curso prolongado  
 
 
 
42) Ao dizer que o papel da polícia tem sido o de impor o 
medo, o autor do texto, com o emprego do tempo verbal 
sublinhado, mostra que essa ação:  

a) se repete ultimamente.  
b) só existiu no passado.  
c) só vai existir no futuro.  
d) começou no presente e se prolonga no futuro.  
e) depende de uma condição anterior.  
 
43) (FGV) “O público brasileiro tem ouvido, com alguma 
freqüência, notícias a respeito de possível rebelião de 
países vizinhos contra aquilo que seus governantes 
chamam de dívidas ilegítimas.”  
No trecho acima, as formas verbais estão, 
respectivamente, no:  

a) presente do indicativo e presente do indicativo.  
b) presente do indicativo e presente do subjuntivo.  
c) presente do subjuntivo e presente do indicativo.  
d) pretérito perfeito do indicativo e presente do subjuntivo.  
e) pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo. 
 

44) (FGV) Mas ainda não há um programa alternativo 
maduro que se contraponha à euforia do programa 
conservador, aplicado por gente que foi de esquerda 
e aplaudido pela direita.  
Quantos verbos há no trecho acima?  
a) seis  
b) cinco  
c) quatro 
d) três  
e) dois 

 
45) (FGV) Assinale a alternativa com correta 
passagem da fala do segundo quadrinho para o 
plural.  
a) Acordais, gatos.  
b) Acordai, gatos.  
c) Acordem, gatos.  
d) Acordeis, gatos.  
e) Acordei, gatos.  
 
 

46) (FGV) O que está fora da sociedade seria 
desumano.  
O tempo verbal destacado constitui recurso 
expressivo adequado para indicar:  
a) mudança ocorrida no momento em que se fala.  
b) ação conduzida no passado não concluído.  
c) situação tomada como hipotética.  
d) advertência sobre um fato futuro.  
e) fato passado de curso prolongado 
 

 

 

47) (FGV ) Se a forma de tratamento usada pelo 
funcionário em relação ao patrão for alterada para vós, a 
nova redação seria:  
(A) Mas como vós irás preencher o espaço vazio que 
deixarei na empresa?  
(B) Mas como vós ides preencher o espaço vazio que 
deixarei na empresa?  
(C) Mas como vós ireis preencher o espaço vazio que 
deixarei na empresa?  
(D) Mas como vós irais preencher o espaço vazio que 
deixarei na empresa?  
e) Mas como vós irdes preencher o espaço vazio que 
deixarei na empresa?  
 
48  (FGV) O que você quer?  
Passando-se o período acima para a forma de 
tratamento vós e para o futuro do pretérito do indicativo, 
obtém-se:  
a) O que vós quererias?  
b) O que vós quiserdes?  
c) O que vós queríeis?  
d) O que vós quereríeis?  
e) O que vós querereis?  
 
49) (FGV) “A palavra ‘bárbaro’ provém do grego 
antigo e significa ‘não grego’.”  
Assinale a alternativa em que não se tenha flexão 
correta do verbo destacado no trecho acima.  
a) provêm  
b) proveio  
c) provieste  
d) provisse  
e) provimos  
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50) (FGV) A forma verbal dispôs foi grafada  
corretamente. Assinale a alternativa em que se tenha 
indicado incorretamente uma forma do verbo dispor.  
a) dispôreis  
b) disporão  
c) disponde  
d) dispuserdes  
e) dispordes  
 

51) (CESPE) Articulação – Qual seria o conceito de 
trabalho mais apropriado para o movimento de 
mulheres? O que deveria estar presente nesse conceito? 
Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas 
nas linhas de indicam que, na visão do entrevistador, as 
respostas a essas perguntas independem do 
entrevistado e são atemporais.    
 
52) (CESPE) Pesquisas constatam doses crescentes de 
pessimismo diante do que o futuro esteja reservando aos 
que habitam este mundo, com a globalização 
exacerbando a competitividade e colocando os Estados 
de bem-estar social nos corredores de espera de 
cumprimento da pena de morte. Preserva-se a correção 
gramatical e a coerência textual ao se substituir “esteja” 
por está, mas perde-se a ideia de hipótese, de 
possibilidade que o modo subjuntivo confere ao verbo.    
 
53) (CESPE) Um dos aspectos mais notáveis da 
aventura do homem ao longo da história tem sido seu 
constante anseio de buscar novas perspectivas, abrir 
horizontes desconhecidos, investigar possibilidades 
ainda inexploradas, enfim, ampliar o conhecimento. 
Seriam preservadas a correção gramatical do texto, bem 
como a coerência de sua argumentação, se, em lugar de 
“tem sido”, fosse usada a forma verbal é; no entanto, a 
opção empregada no texto ressalta o caráter contínuo e 
constante dos aspectos mencionados.    
 
54) (CESPE) Será que um computador também seria 
capaz de encontrar o verdadeiro assassino? Durante um 
curso da Universidade de Essen, os alunos testaram 
diversos programas concebidos em estudos sobre 
inteligência artificial (I(A). Para isso, utilizaram o caso 
apresentado em O Mistério do Baú Espanhol, servindo-
se da IA para desvendar as estratégias intelectuais do 
detetive Poirot. A grande questão era se a IA era capaz 
desse exercício intelectual ou      se apenas fazia uma 
boa imitação da inteligência humana. Interessava saber 
se apresentaria características que poderiam ser 
associadas a um comportamento inteligente. O objetivo 
era verificar se o software conseguiria descobrir o 
assassino tão rapidamente quanto Poirot. No segmento 
“se a IA era capaz desse exercício intelectual ou se 
apenas fazia uma imitação da inteligência humana”, as 
formas verbais poderiam ser corretamente substituídas 
por seria e faria, respectivamente.    
 
55 (CESPE) É apressado asseverar que essa expansão 
do segmento possa gerar maior concorrência no setor. 
Vale lembrar, apenas como comparação, que a chegada 
dos bancos estrangeiros (nos anos 90) não surtiu o 
efeito esperado quanto à concorrência bancária. O 
emprego do subjuntivo em “possa” justifica-se por se 
tratar de uma afirmação hipotética.    

 
56) (CESPE) Há algo que une técnicos e humanistas. 
Ambos se creem marcados por um fator distintivo, 
inerente a seus cérebros: o dom da inteligência, que os 
apartaria do trabalhador manual ou mecânico. Gramsci 
percebe nessa crença um ranço ideológico da divisão do 
trabalho: A forma verbal “apartaria” está flexionada no 
futuro do pretérito porque denota uma ação que compõe 
uma hipótese, uma suposição.    
 
57) (CESPE) A governabilidade só existe 
verdadeiramente com uma oposição atuante, que 
sinalize os problemas existentes e discuta os seus 
encaminhamentos.   
O emprego do subjuntivo em “sinalize” e “discuta” 
justifica-se por compor um período de natureza 
explicativa.    
 
58) (CESPE) Depósitos de lixo saem caro ao meio 
ambiente e ao orçamento da cidade, mesmo depois de 
desativados. Ecologistas e estudiosos do assunto 
alegam que a opção por aterros é uma aberração e um 
erro na condução do problema causado pelo lixo. Para 
eles, a educação seria uma das opções mais corretas e 
capazes de promover a preservação ambiental. O 
enfrentamento da questão, de maneira global, seria a 
saída para diminuir o volume de lixo produzido. O reúso 
e a reciclagem são outros componentes tidos como 
obrigatórios quando se planeja livrar a cidade das 
toneladas de lixo geradas diariamente. Elas se 
transformam em montanhas enormes, onde se misturam 
restos de alimentos com materiais que poderiam ter 
novas utilizações, levando a um novo ciclo econômico. 
Disso resultaria a oferta de oportunidades de trabalho, 
renda e dignidade para uma significativa parcela da 
população local. O emprego do futuro do pretérito em 
“seria” e “resultaria” indica a possibilidade de realização, 
no futuro, das noções expressas por essas formas 
verbais.    
 
59) (CESPE) No texto, um fato ou estado considerado 
em sua realidade está expresso pelo verbo sublinhado 
em (A) “a verdade estaria inscrita”. (B) “o interesse 
circunscrevia-se”. (C) “não haveria mais uma verdade 
filosófica”. (D) “o significado de verdade seria o de 
expressão”.   
 
60) (CESPE) A Organização dos Estados Americanos 
(OEA) naufraga em um mar de alternativas regionais, 
cujo acento maior é a exclusão dos EUA. É o caso da 
proposta de uma nova organização de países da 
América Latina e Caribe, que se junta a outras iniciativas 
do mesmo teor, como o Grupo do Rio e a UNASUL. O 
poder de Washington já fora avisado por instituições 
acadêmicas norte-americanas de que a OEA corre o 
risco de perder vigência. Seria a quebra do mais 
importante elo da cadeia de ações coletivas envolvendo 
América Latina e EUA, com a predominância histórica 
dos norte-americanos.   
A forma verbal “Seria” está no futuro do pretérito e indica 
uma ação que provavelmente poderia ter acontecido no 
passado.    
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61) (CESPE) Por isso, ela continua sempre atual, 
continua a nos falar hoje sem que nenhum de nós 
também se julgue seu destinatário privilegiado ou seu 
decodificador absoluto. O uso do modo subjuntivo em 
“julgue” é exigido pela estrutura sintática em que ocorre; 
se fosse retirada a conjunção “que” da oração 
subordinada, o modo empregado deveria ser o infinitivo: 
julgar.    
 
62) (CESPE) Foi por participar de um ato público, em 
1980, que Chico Mendes passou a ser fichado e 
perseguido pelos militares. O verbo “participar” está 
empregado, no período, como termo substantivo.   
                                                                                  
63) (CESPE) Talvez possamos escapar das cobranças 
sendo mais naturais, cumprindo deveres reais. A ideia de 
suposição ou hipótese seria retirada do texto, mas a 
coerência entre os argumentos e a correção gramatical 
seriam mantidas se, em lugar do subjuntivo, fosse usado 
o modo indicativo em “possamos”: podemos.   
 
64) (CESPE) Escutai; a anedota é curta  A forma verbal 
“Escutai” está flexionada no modo subjuntivo e indica a 
incerteza do falante a respeito do que está dizendo.    
 
65) (CESPE) ...a linha que ligará o Rio de Janeiro a São 
Paulo, a 360 km/h, deverá ir a leilão até o fim do ano... A 
substituição da locução verbal “deverá ir” pela forma 
verbal irá mantém a correção gramatical do texto e as 
ideias nele originalmente expressas.    
 
66) (CESPE) Ainda que os bancos continuem ganhando 
muito dinheiro com a dívida pública, os resultados 
espetaculares devem-se... O emprego do modo 
subjuntivo em “continuem” indica que a argumentação 
ressalta uma hipótese; pois, se não o fosse, a opção 
correta seria pela forma de indicativo: continuam.    
 
67) (CESPE) Talvez possamos escapar das cobranças 
sendo mais naturais, cumprindo deveres reais. A ideia de 
suposição ou hipótese seria retirada do texto, mas a 
coerência entre os argumentos e a correção gramatical 
seriam mantidas se, em lugar do subjuntivo, fosse usado 
o modo indicativo em “possamos”: podemos.    
 
68) (CESPE) Novos valores culturais, que poderão vir a 
ajudar a reduzir o déficit e as desigualdades existentes 
em nosso país... Mantêm-se a correção gramatical e o 
sentido do texto ao se substituir a expressão “poderão vir 
a ajudar” por ajudarão.    
 
69) (CESPE) O Brasil não dispunha de uma lei que 
regulamentasse claramente os direitos e deveres das 
empresas... Em “O Brasil não dispunha”, o verbo dispor 
está no presente.   
 
70) (CESPE) Em meio a uma crise global sem 
precedentes, nossos países estão descobrindo que não 
são parte do problema. A substituição de “estão 
descobrindo” por descobrem prejudica a correção 
gramatical do período.    
 
71) (CESPE) Um homem do século XVI ou XVII ficaria 
espantado com as exigências de identidade civil a que 

nós nos submetemos com naturalidade. A ideia de 
suposição expressa na forma verbal “ficaria” permite o 
emprego de submetermos, forma verbal no modo 
subjuntivo, em lugar de “submetemos”, sem que se 
prejudiquem a coerência e a correção gramatical do 
texto.    
 
72) (CESPE) ...estabeleciam aquele tipo de situação em 
que cidadãos sentem-se nocauteados... A forma verbal 
“estabeleciam” é derivada do verbo estar e está no futuro 
do pretérito.    
 
73) (CESPE) Configurava-se, assim, uma dupla 
violência: uma é aquela que ceifa vidas, que mutila, que 
estropia, lesiona com gravidade pessoas inocentes... A 
forma verbal “lesiona” está no presente do subjuntivo de 
um verbo da primeira conjugação.    
 
74) (CESPE) ...manifesta-se quando a sociedade sente-
se imobilizada... A forma verbal “imobilizada” está 
utilizada como particípio de um verbo irregular: 
imobilizar.    
 
75) (CESPE) O ser, de modo geral, só é possível nas 
dimensões reais e  objetivas do espaço e do tempo. O 
termo “só é possível” indica que “ser” está empregado 
como verbo, não como substantivo, sinônimo de pessoa.    
 
76) (CESPE) A verdade é que a culpa acabará 
genericamente atribuída à tecnologia. O uso do futuro do 
presente em “acabará” expressa que a verdade referida 
ainda não foi comprovada.    
 
77) (CESPE) Na forma verbal “revelaria”, a terminação –
ria exprime ideia de hipótese ou possibilidade.    
 
78) (VUNESP) Assinale a  alternativa  contendo  a  frase 
do  texto na  qual  a expressão  verbal  destacada  
exprime possibilidade. 
a) ... o cientista Theodor Nelson sonhava  com  um  
sistema capaz  de  disponibilizar  um grande  número  de  
obras literárias... 
b) Funcionando como um imenso sistema de informação 
e arquivamento, o  hipertexto deveria  ser  um  enorme 
arquivo virtual. 
c) Isso acarreta uma textualidade que funciona por 
associação, e não mais por sequências  fixas  
previamente estabelecidas. 
d) Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse 
conceito está ligado a  uma  nova concepção  de 
textualidade... 
e) Criou,  então,  o  “Xanadu”,  um  projeto  para  
disponibilizar  toda  a  literatura  do mundo... 
 
79) (VUNESP) Assinale a alternativa em que todos os 
verbos estão empregados de acordo com  a   norma-
padrão. 
a) Enviaram  o  texto,  para  que  o  revíssemos  antes  
da  impressão definitiva. 
b) Não  haverá  prova  do  crime  se  o  réu  se  manter  
em silêncio. 
c) Vão  pagar horas - extras aos que  se  disporem  a  
trabalhar no   feriado. 
d) Ficarão  surpresos  quando  o  verem  com  a toga... 
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e) Se  você  quer  a  promoção,  é  necessário  que  a  
requera  a seu superior. 
 
 
 
80) (FUNCAB) A forma simples da locução verbal 
destacada em“[...] ainda hoje não CONSEGUEM 
OBTER consenso [...]” (§ 1) encontra-se flexionada 
com ERRO no seguinte contexto: 
a) ainda hoje não obtêm consenso 
b) até agora não obtiveram consenso 
c) talvez jamais obtenham consenso 
d) se um dia obterem consenso 
e) mesmo que obtivessem consenso 
 
81) (FUNCAB) Em “Esse tipo de cerco TRAZ ainda 
outro benefício [...]” e “[...] a população do Rio VIA 
escassear suas fontes de água potável.”, os verbos 
TRAZER e VIR encontram-se corretamente 
conjugados. 
Assinale a opção em que a forma verbal destacada 
também está adequada ao contexto. 
 
a) Esse tipo de planta foi TRAGO para o Brasil em 1820. 
b) Quando você TRAZER o documento, eu o arquivarei. 
c) Se você VER o parque, também ficará impressionado. 
d) Quem TROUXESSE as mudas será devidamente 
recompensado. 
e) Se todos VIREM os benefícios,aceitarão as 
mudanças. 
Professor João Paulo Valle – 1000 questões de língua 
portuguesa 
 
82) (FUNCAB) Analise as afirmativas a respeito da 
flexão dos verbos destacados no fragmento a seguir: 
 
“Um deles chegou a me passar um telegrama, 
felicitando-me porque não ENCONTRARA, na minha 
crônica daquele dia, um só erro de Português; 
ACRESCENTAVA que eu PRODUZIRA uma ‘página de 
bom vernáculo, exemplar’.” 
 
I. A forma verbal ACRESCENTAVA refere-se a um ato 
inconcluso, que se prolonga por algum tempo no 
passado. 
II. Todas as formas verbais destacadas fazem referência 
a um fato concluído no passado. 
III. ENCONTRARA e PRODUZIRA referem-se a um fato 
ocorrido no passado, anterior a outro fato também 
passado. 
A alternativa que indica a(s) afirmativa(s) correta(s) é: 
 
a) somente I e III estão corretas. 
b) somente II e III estão corretas. 
c) somente a III está correta. 
d) somente I e II estão corretas. 
e) somente a I está correta. 
 
83) (FUNCAB) Em todas as frases abaixo, transcritas 
do texto, as formas verbais destacadas estão 
flexionadas no mesmo tempo, COM EXCEÇÃO DE: 
a) “CONHECE o vocábulo escardichar?” 
b) “Um deles CHEGOU a me passar um telegrama [...]” 
c) “TIVE vontade de responder [...]” 

d) “[...]mas não o FIZ para não entristecer o homem.” 
e) “[...] algumas mulheres já me TIRARAM o sono [...]” 
 
 
84) (FUNCAB) No período “Qualquer pedestre, 
mesmo aquele que não estiver sob efeito da 
substância, PODE causar um acidente por ser 
imprudente e, em tese, ser responsabilizado 
penalmente.”, se flexionarmos a forma verbal 
ESTIVER, nesse trecho, no pretérito imperfeito do 
subjuntivo, ESTIVESSE, estará correta a opção que 
registra a correspondência adequada na flexão do 
verbo PODER, destacado no período, de acordo 
coma norma culta da língua: 
a) poderá. b) poderia. c) poderão. d) pudesse. e) possa 
 
85 (FUNCAB) A opção em que o verbo destacado no 
último período do texto “Esse PODE ser um novo 
caminho para o país – um rumo alinhado com o novo 
tempo da economia.”, está flexionado no futuro do 
pretérito do modo indicativo é: 
a) podia. 
b) poderia. 
c) pudera. 
d) poderá. 
e) pudesse. 
 
86) (FUNCAB) Em “(...) A empregada já HAVIA 
CHEGADO e estava no portão, olhando o 
movimento.(...)”, o tempo verbal mostra uma ação: 
a) iniciada no passado, continuada no presente. 
b) realizada em futuro próximo. 
c) subordinada a uma ação futura. 
d) repetida, independente da ação passada. 
e) já terminada. 
 
87) (FUNCAB) Assinale a alternativa em que o verbo 
em destaque foi corretamente conjugado. 
 
a) Se você INTERPOR um recurso, talvez consiga 
reverter a situação. 
b) Ele INTERVIU assim que a situação piorou. 
c) Se você VER que a situação piorou, volte para cá. 
d) Quando você VIM para cá, traga a pasta da diretoria. 
e) Você só será respeitado se se IMPUSER 
 
GABARITO 
1 – A; 2 –B; 3 – B; 4 – A; 5 – D; 6 – C; 7 – D; 8 – E; 9 – D; 10 – E; 11 – B; 12 
– E; 13 – E; 14 – A; 15 – E; 16 – E; 17 – D; 18 – C; 19 – E; 20 – B; 21 – B; 
22 – D; 23 – D; 24 – D; 25 – C; 26 – C; 27 – E; 28 – A; 29 – D; 30 – E; 31 – 
E; 32 – C; 33 – B; 34 – E; 35 – A; 36 – E; 37 – B; 38 – A; 39 – C; 40 – E; 41 
– D; 42 – A; 43 – A; 44 – A; 45 – D; 46 – C; 47 – E; 48 – D; 49 – D; 50 – A; 
51 –C; 52 – B; 53 – A; 54 – B; 55 – E; 56 – B 
 
PROPOSTOS 
 
1 – B; 2 – C; 3 – C; 4 – D; 5 – A;  6 – B; 7 – A; 8 – E; 9 – B; 10 – A; 11 – A; 
12 – D; 13 – E; 14 – E; 15 – B; 16 – D; 17 – E; 18 – A; 19 – B; 20 – B; 21 – 
B; 22 – B; 23 – C; 24 – A; 25 – E; 26 – B; 27 – E ; 28 – E; 29 – D; 30 – B; 31 
– D; 32 – D; 33 – B; 34 – D; 35 – A; 36 – D; 37 – A; 38 – A; 39 – D; 40 – E; 
41 – C; 42 –D; 43 – D; 44 – C; 45 – B; 46 – C; 47 – C; 48 – D; 49 – D; 50 – 
B; 51(E); 52(C); 53(C); 54(C); 55 (C); 56(C); 57(E); 58(C); 59 – B; 
60(E); 61(C); 62(E); 63(E); 64(E); 65(E); 66(E); 67(E); 68(E); 69(E); 
70(E);71(E); 72(E); 73(E); 74(E); 75(E); 76(E); 77(c); 78 – B; 79 – B; 
80 – A; 80 – D; 81 – E; 82 – A; 83 – A; 84 – B; 85 – B; 86 – E; 87 - E 
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ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A DIFERENÇA ENTRE O FRACASSO E O 

SUCESSO É A .. 
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MÓDULO 9 

 

MORFOLOGIA -  PRONOMES: DEMONSTRATIVOS  

(EMPREGO E IDENTIFICAÇÃO), PESSOAIS(EMPREGO E 

IDENTIFICAÇÃO), DE TRATAMENTO(EMPREGO), 

PRONOMES INDEFINIDOS (IDENTIFICAÇÃO E EMPREGO) 

 
PRONOME  

Pronome substantivo x Pronome adjetivo  

Esta classificação pode ser atribuída a qualquer tipo de pronome, 

podendo variar em função do contexto frasal.  

pron. substantivo: substitui um substantivo, representando-o. (Ele 

prestou socorro)  

pron. adjetivo: acompanha um substantivo, determinando-o. 

(Aquele rapaz é belo)  

Obs.: Os pronomes pessoais são sempre substantivos. 

 

Pessoas do discurso  

São três:  

1ª pessoa: aquele que fala, emissor  

2ª pessoa: aquele com quem se fala, receptor  

3ª pessoa: aquele de que ou de quem se fala, referente  

 

DEMONSTRATIVO  

Indicam posição de algo em relação às pessoas do discurso, 

situando-o no tempo e/ou no espaço. São: este (a/s), isto, esse 

(a/s), isso, aquele (a/s), aquilo.  

Mesmo, próprio, semelhante, tal e o (a/s) podem desempenhar 

papel de pron. demonstrativo.  

 

Emprego  

•  indicando localização no espaço - este (aqui), esse (aí) e aquele 

(lá)   

•  indicando localização temporal - este (presente), esse (passado 

próximo) e aquele (passado remoto ou bastante vago)   

•  fazendo referência ao que já foi ou será dito no texto - este 

(ainda se vai falar) e esse (já mencionado)   

•  o, a, os, as são demonstrativos quando equivalem a aquele (a/s)   

•  tal é demonstrativo se puder ser substituído por esse (a), este 

(a) ou aquele (a)   

•  mesmo e próprio são demonstrativos quando significarem 

"idêntico" ou "em pessoa".  

Concordam com o nome a que se referem   

•  podem apresentar valor intensificador ou depreciativo, 

dependendo do contexto frasal (Ele  

estava com aquela paciência / Aquilo é um marido de enfeite)    15 

•  nisso e nisto (em + pron.) podem ser usados com valor de 

"então" ou "nesse momento"  

(Nisso, ela entrou triunfante)   

 

 

PESSOAL  

Indicam uma das três pessoas do discurso, substituindo um 

substantivo. Podem também representar, quando na 3ª pessoa, 

uma forma nominal anteriormente expressa.  

Ex.: A moça era a melhor secretária, ela mesma agendava os 

compromissos do chefe.  

 

 

Apresentam variações de forma dependendo da função sintática 

que exercem na  

frase, dividindo-se em retos e oblíquos.  

 

Os pron. pessoais retos desempenham, normalmente, função 

de sujeito; enquanto os oblíquos, geralmente, de 

complemento. 

  

Obs.: os pron. oblíquos tônicos devem vir regidos de preposição. Em 

comigo, contigo, conosco e convosco, a preposição com já é parte 

integrante do pronome.  

 

DE TRATAMENTO 

Os pron. de tratamento estão enquadrados nos pron. pessoais. São 

empregados  

como referência à pessoa com quem se fala (2ª pess.), entretanto, 

a concordância é  

feita com a 3ª pess.  
Abrev.           Tratamento                                   Uso   

V. A.              Vossa Alteza                        príncipes, arquiduques, duques   

V. Em.ª         Vossa Eminência              cardeais   

V. Ex.ª          Vossa Excelência               altas autoridades do governo e das classes 

armadas   

V. Mag.ª       Vossa Magnificência         reitores das universidades   

V. M.             Vossa Majestade                   reis, imperadores   

V. Rev.ma    Vossa Reverendíssima     sacerdotes em geral   

V. S.              Vossa Santidade                    papas   

V. S.ª            Vossa Senhoria                    funcionários públicos graduados, oficiais até 

coronel, pessoas de cerimônia   

Obs.: também são considerados pron. de tratamento as 

formas você, vocês (provenientes da redução de Vossa 

Mercê), Senhor, Senhora e Senhorita.  

 

 

Emprego  

•  você hoje é usado no lugar das 2as  pessoas (tu/vós), levando o 

verbo para a 3ª pessoa   

•  as formas de tratamento serão precedidas de Vossa, quando nos 

dirigirmos diretamente à  

pessoa e de Sua, quando fizermos referência a ela. Troca-se na 

abreviatura o V. pelo S.   

•  quando precedidos de preposição, os pron. retos (exceto eu e 

tu) passam a funcionar como oblíquos   

•  os pron. acompanhados das palavras só ou todos assumem a 

forma reta (Estava só ele no  

banco / Encontramos todos eles ali)     

•  as formas oblíquas o, a, os, as não vêm precedidas de 

preposição; enquanto lhe e lhes vêm  

regidos das preposições a ou para (não expressas)   

•  eu e tu não podem vir precedidos de preposição, exceto se 

funcionarem como sujeito de um  

verbo no infinitivo (Isto é para eu fazer ? para mim fazer)   

 

OBS.: 

Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando associados a 

verbos terminados em -r, -s, -z, assumem as 

formas lo, la, los, las, caindo as consoantes. 

Ex.: Carlos quer convencer seu amigo a fazer uma viagem. 

     Ex.: Carlos quer convencê-lo a fazer uma viagem.  
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Quando associados a verbos terminados em ditongo nasal (-am, -

em, -ão, -õe), assumem as formas no, na, nos, nas. 

Ex.: Fizeram um relatório. 

       Fizeram-no. 

 

Antes do infinitivo precedido de preposição, o pronome usado 

deverá ser o reto, pois será sujeito do verbo no infinitivo 

Ex.: O professor trouxe o livro para mim.(pronome oblíquo, 

pois é um complemento) 

Ex.: O professor trouxer o livro para eu ler.(pronome reto, pois 

é sujeito) 

 

•  me, te, se, nos, vos - podem ter valor reflexivo   

•  se, nos, vos - podem ter valor reflexivo e recíproco   

•  si e consigo - têm valor exclusivamente reflexivo   

•  conosco e convosco devem aparecer na sua forma analítica 

(com nós e com vós) quando vierem com modificadores (todos, 

outros, mesmos, próprios ou um numeral)   

•  o, a, os e as viram lo(a/s), quando associados a verbos 

terminados em r, s ou z e viram no(a/s), se a terminação verbal 

for em ditongo nasal   

•  os pron. pess. retos podem desempenhar função de sujeito, 

predicativo do sujeito ou vocativo, este último com tu e vós (Nós 

temos uma proposta / Eu sou eu e pronto / Ó, tu, Senhor Jesus)   

•  pode-se omitir o pron. sujeito, pois as DNPs verbais bastam 

para indicar a pessoa gramatical   

•  plural de modéstia - uso do "nós" em lugar do "eu", para evitar 

tom impositivo ou pessoal   

•  num sujeito composto é de bom tom colocar o pron. de 1ª pess. 

por último (José, Maria e eu fomos ao teatro). Porém se for algo 

desagradável ou que implique responsabilidade, usa-se  

inicialmente a 1ª pess. (Eu, José e Maria fomos os autores do erro)   

•  não se pode contrair as preposições de e em com pronomes que 

sejam sujeitos (Em vez de ele continuar, desistiu ? Vi as bolsas 

dele bem aqui)   

•  os pronomes átonos podem assumir valor possessivo (Levaram-

me o dinheiro)   

Pronomes possessivos  pessoa   um possuidor vários possuidores   

1ª   meu (s), minha (s)   nosso (a/s)   

2ª   teu (a/s)   vosso (a/s)   

3ª   seu (a/s)   seu (a/s)   

 

Emprego  

•  normalmente, vem antes do nome a que se refere; podendo, 

também, vir depois do substantivo que determina. Neste último 

caso, pode até alterar o sentido da frase   

•  seu (a/s) pode causar ambiguidade, para desfazê-la, deve-se 

preferir o uso do dele (a/s) (Ele disse que Maria estava trancada 

em sua casa - casa de quem?)   

•  pode indicar aproximação numérica (ele tem lá seus 40 anos)   

•  nas expressões do tipo "Seu João", seu não tem valor de posse 

por ser uma alteração fonética de Senhor   

 

INDEFINIDO   

Referem-se à 3ª pessoa do discurso quando considerada de modo 

vago, impreciso ou genérico. Podem fazer referência a pessoas, 

coisas e lugares. Alguns também  

podem dar ideia de conjunto ou quantidade indeterminada.  

 

 

Pronomes indefinidos   

pessoas   quem, alguém, ninguém, outrem   

lugares    algures, alhures, nenhures   

coisas   que, qual, quais, algo, tudo, nada, todo (a/s), algum  

(a/s), vários (a), nenhum (a/s), certo (a/s), outro (a/s),  

muito (a/s), pouco (a/s), quanto (a/s), um (a/s), qualquer (s), 

cada   

 

Emprego  

•  algum, após o substantivo a que se refere, assume valor 

negativo (= nenhum) (Computador  

algum resolverá o problema)   

•  cada deve ser sempre seguido de um substantivo ou numeral 

(Elas receberam 3 balas cada uma)   

•  certo é indefinido se vier antes do nome a que estiver se 

referindo. Caso contrário é adjetivo  

(Certas pessoas deveriam ter seus lugares certos)   

•  bastante pode vir como adjetivo também, se estiver 

determinando algum substantivo   

• o pronome outrem equivale a "qualquer pessoa"   

• o pronome nada, colocado junto a verbos ou adjetivos, pode 

equivaler a advérbio (Ele não está nada contente hoje)   

• o pronome outro (a/s) ganha valor adjetivo se equivaler a 

diferente" (Ela voltou outra das férias)   

•  demais - Este pronome indefinido, muitas vezes, é confundido 

com o advérbio "demais" ou com a locução adverbial "de mais". 

Ex.:" Maria não criou nada de mais além de uma cópia do quadro 

de outro artista." (locução adverbial) 

"Maria esperou os demais." (pronome indefinido = os outros)  

"Maria esperou demais." (advérbio de intensidade) 

•  todo - É usado como pronome indefinido e também como 

advérbio, no sentido de completamente, mas possuindo flexão de 

gênero e número, o que é raro em um advérbio.Ex.: "Percorri todo 

trajeto." (pronome indefinido)/ "Por causa da chuva, a roupa 

estava toda molhada." (advérbio) 

•  cada - Possui valor distributivo e significa todo, qualquer dentre 

certo número de pessoas ou de coisas. 

Ex.: "Cada homem tem a mulher que merece." 

 

Este pronome indefinido não pode anteceder substantivo que 

esteja em plural (cada férias), a não ser que o substantivo venha 

antecedido de numeral (cada duas férias). Pode, às vezes, ter valor 

intensificador :  

Ex.: "Mário diz cada coisa idiota!" 
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EXERCÍCIOS 

 

 

FIXAÇÃO                                                                                
  

I. Falso / Verdadeiro 

1. ( ) Vou consigo ao teatro hoje à noite. 

2. ( ) Esta pesquisa é para mim fazer logo. 

3. ( ) Nada de sério houve entre eu e você. 

4. ( ) Ela conversou demoradamente com nós. 

5. ( ) Para, estou falando contigo! 

6. ( ) Colocaram uma questão para eu fazer. 

7. ( ) Espero que me empreste os seus lápis. 

8. ( ) Não quero brigas entre a turma e ti. 

9. ( ) Este livro é para eu ler com calma. 

10. ( ) Achas que seria fácil para mim vender o carro? 

 

II. Falso / Verdadeiro 

1. ( ) Qualquer problema o deixa abalado. Pronome indefinido 

adjetivo. 

2. ( ) Todos foram responsáveis pelo sucesso. Pronome 

relativo substantivo. 

3. ( ) Explique-me o que deve ser feito. Pronome 

demonstrativo. 

4. ( ) Ela irá conosco ao desfile. Pronome pessoal reto. 

5.( ) Todo concursando deve ser muito entusiasmado. 

Pronomes indefinidos. 

 

1)  Assinale a alternativa que não apresenta pronome 

indefinido ou locução: 

a)  Jamais houve qualquer manifestação de apreço ou de 

desdém 

b)  Não faças a outrem o que não queres par ti 

c)  Racionamento é sinal de menos progresso 

d)  É mister que se façam bastantes exercícios 

e)  Não moro na fazenda porque lá a vida é muito monótona  

  

2) Assinale a alternativa em que não ocorre pronome 

interrogativo: 

a)  Ainda não sei quem escreveu aquele bilhetinho 

b)  Aonde você quer chegar com tanta pressa? 

c)  Poderias me dizer qual será o teu próximo passo 

d)  Que lhe parece esta programa? Fácil? Difícil? 

e)  Que é que o senhor está fazendo?  

   

3)  Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, 

um pronome pessoal do caso reto ( sujeito)  e um do caso 

oblíquo ( objeto direto): 

a)  Eu comecei a reformar a natureza por esta passarinho  

b)  E mais uma vez me convencia da “tortura” destas coisas  

c)  Todos a ensinavam a respeitar a natureza  

d)  Ela os ensina a fazer ninhos nas árvores  

   

4)  Assinale a opção que completa corretamente as 

lacunas da frase: 

As crianças, _________ enorme capacidade de criar devem 

ser continuamente exercitada, encontram variados meios 

de escapar do mundo _____imperam as leis de objetos 

industrializados. 

a)  cuja, em que  

b)  cujas, onde  

c)  a cuja, para que  

d)  cuja a, em que  

   

5)  A carta vinha endereçada para ______e para _____: 

_____é que abri. 

a)  mim, tu, porisso  

b)  mim, ti, porisso  

c)  mim, ti, por isso  

d)  eu, ti, por isso  

   

6)  Assinale o período com erro relacionado ao emprego 

dos pronomes relativos: 

a)  O livro a que me referi é este  

b)  Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida  

c)  O livro em cujos os dados nos baseamos é aquele  

d)  A pessoa perante a qual compareci foi muito agradável  

   

7)  São excelentes técnicos, _______ colaboração não 

podemos prescindir. 

a)  cuja  

b)  de cuja  

c)  que a  

d)  dos quais a  

   

8)  Em Ajeito-lhe as cobertas, o pronome lhe exerce a 

mesma função em que: 

a)  Luz sempre lhe afugenta o sono  

b)  O irmão dizia-lhe para ser sério  

c)  Vinha-lhe, então, a raiva  

d)  Sempre lhe negavam uma resposta  

   

9)  Por favor, passe _______caneta que está aí perto de 

você; ________ aqui não serve para __________ desenhar. 

a)  essa, esta, eu  

b)  esta, esta, mim  

c)  essa, essa, eu  

d)  essa, esta, mim  

   

10)  Indique a alternativa que completa corretamente as 

lacunas abaixo: 

1. Não foi essa a pessoa ___aludi  

2. Há fatos ________nunca nos esquecemos  

3 Itaipu foi uma das obras _______construção mais 

comprometeu o orçamento nacional  

4. A conclusão ____chegou não tem o menor fundamento  

5. O conferencista, _______ conhecimentos 

desconfiávamos, foi infeliz em suas colocações  

a)  à qual, de que, em cuja, a que, de cujos  

b)  a que, de que, cuja, a que, de cujos  

c)  a qual, dos quais, com cuja, a qual, dos quais  

d)  a quem, que, em cuja, à qual, em cujos  

   

11)  Assinale o item em que não ocorre pronome pessoal 

reflexivo: 

a)  Os amigos olharam-se emocionados  

b)  A criança feriu-se com o lápis  

c)  Ofereceu-se um prêmio ao atleta  

d)  Olhou-se no espelho e assustou-se com seu ar doentio  
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12)  Assinale o único item correto: 

a)  Vou consigo ao teatro hoje.  

b)  Esta pesquisa é para mim fazer?  

c)  Nada de sério houve entre eu e tu  

d)  O diretor conversou com nós dois  

   

13)  Em “V.M. é esperado no salão nobre”, o pronome 

refere-se a um: 

a) Duque  

b) Príncipe  

c) Imperador  

d) Arquiduque  

   

14)  Assinale o item que apresenta um erro: 

a)  Esta carta, desejo mantê-la em segredo  

b)  V.Exª quer que mande subir vossa bagagem  

c)  Eu sei que há muitas pessoas que não concordam conosco  

d)  Prometeu que falará com nós todos  

   

15)  Assinale as frases abaixo: 

1. Não houve desentendimentos entre mim e ti  

2. Deixem-me explicar o que houve  

3. Para mim, aceitar essa condição é humilhante  

a)  Todas estão corretas  

b)  1 e2 estão corretas  

c)  2 e 3 estão corretas  

d)  1 e 3 estão corretas  

   

16)  Assinale a alternativa incorreta: 

a)  Percebi que o plano era para eu desistir do jogo  

b)  Não vá sem mim ao cinema  

c)  Já houve discussões entre eu e você em outras ocasiões?  

d)  Pesam suspeitas sobre você e mim.  

   

17)  Assinale a frase em que há pronome possessivo 

substantivo: 

a)  Você já preparou sua mochila  

b)  Ele aparenta ter seus trinta anos  

c)  Lembre-se de responder à minha carta  

d)  Este é o meu carro, onde está o seu  

   

18)  Assinale o item que apresenta algum erro: 

a)  Remeti ao nosso representante os documentos e 

promissórias  

b)  Vossa Senhoria examinou nosso pedido de exoneração?  

c)  Vossa Excelência provocou polêmicas com vosso discurso 

ontem  

d)  Seus amigos e amigas me convidaram para a recepção  

   

19)  Em todas as frase há um pronome demonstrativo, 

exceto em: 

a)  Eu não posso fazer esse trabalho  

b)  Todos a acharam simpática  

c)  Não esperava encontrar tal pessoa  

d)  Meus amigos prepararam esta bela surpresa  

   

20) Assinale a única frase em que há um pronome 

demonstrativo combinado com preposição: 

a)  Eles foram à igreja acompanhar os noivos  

b)  Ninguém conhecia os candidatos: votaram no que pareciam 

mais simpático.  

c)  O prejuízo da companhia é o que me preocupa agora  

d) Qualquer um dos alunos é capaz de resolver esta questão  

   

21)  Assinale a alternativa sem pronome indefinido: 

a)  Fui à livraria e comprei vários livros técnicos  

b)  Espero que isto não aconteça mais a ninguém  

c)  Quaisquer dúvidas serão esclarecidas pelo professor  

d)  Estava me pareceu a pessoa certa para o serviço  

   

22)  Assinale o item em que o pronome foi corretamente 

analisado: 

a)  Ela esta conversando com alguns colegas. (pronome 

indefinido Substantivo)  

b)  Ele foi ver o que estava acontecendo (pronome. Pessoal)  

c)  As notícias deixaram-na feliz. (pronome demonstrativo 

adjetivo)  

d)  Todos são responsáveis pelo sucesso (pronome indefinido 

substantivo)  

   

23)  O pronome não foi corretamente analisado. Assinale: 

a)  Qualquer problema o abala. (pronome indefinido)  

b)  É claro que eu os conheço. (pronome demonstrativo)  

c)  Explique-me o que houve (pronome demonstrativo)  

d)  Não lhe diga nada (pronome  pessoal)  

   

24)  Em todos os itens foram destacados pronomes, 

exceto em: 

a)  Certas notícias nos deixam vagamente preocupados  

b)  Alguma coisa aconteceu na cidade  

c)  Todo mundo sabe que isso é boato  

d)  Veja se o cálculo está certo  

   

25)  Em “Nem tudo que reluz é ouro”, a palavra destacada 

é: 

a)  pronome adjetivo demonstrativo  

b)  pronome adjetivo indefinido  

c)  pronome substantivo indefinido  

d)  pronome relativo  

   

26)  “Contaram-me casos que nunca mais esquecerei”, a 

palavra destacada é: 

a)  pronome adjetivo indefinido  

b)  pronome relativo  

c)  pronome substantivo demonstrativo  

d)  pronome substantivo possessivo  

   

27)  “Desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? - 

como esta: em que sempre me via com um vestidos de 

eterna festa” 

( C. Meireles) 

- O pronome “esta”, que ocorre repetido no texto, indica: 

a)  algo próximo à pessoa de fala  

b)  algo próximo a pessoa de quem se fala.  

c)  algo próximo à pessoa com quem se fala  

d)  algo próximo ao leitor  

   

28)  “Sabino teve medo do que o homem ia dizer”, o temo 

destacado é: 

a)  preposição  

b)  preposição de + artigo o  

c)  preposição de + pronome o  
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d)  pronome demonstrativo ( daquilo)  

   

29)  Assinale o emprego incorreto do pronome 

demonstrativo: 

a) A mulher é mais tolhida socialmente que o homem. A este 

se permitem direitos que se negam àquela  

b)  Em 1944 ainda havia guerra. Esta época traumatizou a 

humanidade.  

c)  O que dizer dessas opiniões que acabaste de expor  

d)  Estes documentos que tenho aqui comigo, não os revelarei 

tão cedo  

   

30)  Assinale o item em que o pronome relativo destacado 

não poderia ser substituído pelo pronome que: 

a)  Nasceu uma nova teoria da qual temos pouco 

conhecimento  

b)  Fui visitar o lugar no qual nasci  

c)  Divulgaram os critérios segundo os quais seriam julgados  

d)  Discutiam-se as razões pelas quais se demitiu o ministro.  

   

31)  “E cada qual que se retraísse: todos tinham a 

impressão do perigo; ninguém queria expor-se a queimar a 

roupa. “No período há: 

a)  três pronome substantivo demonstrativos  

b)  três pronome substantivo indefinidos  

c)  dois pronome substantivo e um pronome adjetivo indefinido  

d)  três pronome adjetivos indefinidos  

   

32)  Assinale a frase sem pronome interrogativo: 

a)  Tem certeza de que ela chora, em vez de rir?  

b)  Meu relógio parou. Pergunto-lhe quantas horas são?  

c)  Que é que manda mais, Constituição ou Declaração?  

d)  Quem importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do 

horizonte?  

   

33)  Assinale o item com erro no emprego do pronome 

demonstrativo: 

a)  Maria, quem é esse jovem que está com você?  

b)  “Amai-vos uns aos outros”! são estas as verdadeira 

palavras.  

c)  1977, como foi bom aquele ano!  

d)  Não concordo com aquelas palavras que José pronunciou. 

   

34)  Aponte a letra em que o “se” dá apenas a ideia de 

reflexibilidade: 

a)  Não se dorme naquela lugar  

b)  Falam-se verdades, brincando  

c)  Fique, não se vá  

d)  Você se alegra com minha chegada?  

   

35)  V. Exª ________ que posso __________ ? 

a)  julgais – auxiliá-lo  

b)  julga – auxiliar-vos  

c)  julga – auxiliá-lo  

d)  julgais – auxiliar-vos  

  

36) Em apenas uma das seguintes frases o pronome "se", 

"si" ou "Consigo" não está empregado reflexivamente. 

Assinale-a: 

a) Ele se arroga o diretor de vetar tais artigos. 

b) Ele só cuida de si. 

c) espere um momento, pois tenho de falar consigo. 

d) Quando V. Sa. vier, traga consigo a informação pedida 

e) Ele se feriu brincando com o canivete 

 

37) Indique a alternativa correta: 

a) Vossa Excelência formulastes vossos próprios planos? 

b) Vossa Excelência formulou vossos próprios planos 

c) Vossa Excelência formulaste seus próprios planos? 

d) Vossa excelência formulou seus próprios planos? 

e) Vossa Excelência formulaste teus próprios planos? 

 

38) Complete as lacunas com me, eu ou mim. 

1. Não há desentendimentos entre vocês e _________. 

2. O plano era para _______ desistir. 

3. É triste para _______ aceitar isso. 

4. Já houve discussões sobre você e _________ . 

5. Deixem _________ explicar o que houve. 

a) mim, eu, eu, eu, eu; 

b) eu, eu, mim, mim, me; 

c) mim, eu, mim, mim, eu; 

d) mim, eu, mim, mim, me; 

e) eu, mim, eu, mim, eu. 

 
 

PROPOSTOS                                                    
 

1) (CESPE) Assinale a alternativa em que a ocorrência do 

pronome lhe assemelha-se a ―João decidiu-se a penetrar 

no edifício, galgando-lhe a fachada e utilizando a vidraça 

que os serventes sempre deixam aberta.  

a) O vigia puxou-lhe a perna.  

b) Respondeu-lhe que era facultativo.  

c) O Departamento de Meteorologia anunciou-lhe um bom dia.  

d) Não lhe apeteceu a casa.  

 

2) (CESPE) Quanto ao uso dos pronomes, na modalidade 

escrita da língua portuguesa culta, assinale a opção 

correta.  

a) O Presidente convocou eles para uma reunião.  

b) Recebi uma convocação para mim comparecer ao Tribunal 

de Contas.  

c) Enviamos o processo para ti tomar ciência do despacho.  

d) Me encontro à disposição de Secretaria da Educação.  

e) Solicitamos-lhe a certidão de tempo de serviço.  

 

3) (IDR) Assinale a opção correta no que diz respeito ao 

emprego do pronome relativo.  

a) Na Cidade do México, os veículos com placas de final par 

circulam às segundas, quartas e sextas-feiras; os automóveis 

que as placas têm final ímpar rodam às terças, quintas e 

sábados.  

b) Contadas todas as horas onde ficam enredados no tráfego, 

os brasileiros perdem quatro dias a cada ano; os americanos 

passam, no mínimo, dois meses por ano esperando o sinal 

abrir.  

c) A proposta do secretário, com a qual, lamentavelmente, o 

prefeito não concorda, poderia solucionar os graves problemas 

de congestionamento no tráfego da cidade.  

d) Na reunião do conselho diretor, durante o qual foram 

discutidas questões fundamentais para a reestruturação do 

anel viário da cidade, fechou-se um acordo com os políticos.  
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e) Tendo em vista a falta de soluções de longo prazo, os 

técnicos em engenharia de trânsito, cujos trabalham para a 

prefeitura de São Paulo, estão apelando para operações de 

emergências.  

 

4) (ESAF) Assinale a frase em que o pronome possessivo 

foi usado incorretamente.  

a) Vossa Senhoria trouxe seu discurso e os documentos 

indeferidos?  

b) Vossa Reverendíssima queira desculpar-me se interrompo 

vosso trabalho.  

c) Voltando ao Vaticano, Sua Santidade falará a fiéis de várias 

nacionalidades.  

d) Informamos que Vossa Excelência e seus auxiliares 

conseguiram muitas adesões.  

e) Sua Excelência, o Sr. Ministro da Justiça, considerou a 

medida inconstitucional.  

 

5) (IDR) De acordo com a práxis consagrada do uso dos 

pronomes de tratamento, assinale a alternativa correta.  

a) Pela presente, enviamos a V. Sª a relação de seus débitos e 

solicitamos-lhe a gentileza de saldá-los com urgência. 

(correspondência comercial)  

b) Vossa Alteza Real, o Príncipe de Gales, virá ao Brasil para 

participar da ECO-92. (nota de jornal)  

c) Sua Santidade pode ter a certeza de que sua presença entre 

nós é motivo de júbilo e de místico fervor. (discurso 

pronunciado em recepção diplomática ao Sumo Pontífice)  

d) Solicito a V. Exª dignar-vos aceitar as homenagens devidas, 

por justiça, a quem tanto engrandeceu a Pátria. (oficio dirigido 

a ministro do Supremo Tribunal)  

 

6) (IDR) Marque a opção em que houve substituição 

incorreta do termo sublinhado.  

a) Daria a eles uma resposta adequada.  

Dar-lhes-ia uma resposta adequada.  

b) Enviamos o presente aos nossos amigos.  

Enviamos-lhes o presente.  

c) Mandamos as crianças saírem.  

Mandamos-as saírem.  

d) Não pediria isso a você em hipótese alguma.  

Não lho pediria em hipótese alguma.  

 

7) (ESAF) Marque o item onde ocorreu uso incorreto do 

pronome relativo.  

a) O vulcanismo é um processo contínuo em que no Brasil 

pouco nos preocupamos.  

b) No Brasil, há ilhas oceânicas de origem vulcânica entre as 

quais Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz.  

c) O vulcão do Paredão, onde indícios de atividade existem em 

Fernando de Noronha, tem rochas datadas de 1,8 milhão de 

anos.  

d) Submerso pelas águas, encontram-se, ao largo das costas 

do nordeste, montes de topo achatado cujos cimos sofreram 

raspagens pela força das águas oceânicas.  

e) No Brasil, a rocha vulcânica mais famosa, em cuja 

constituição há granito alcalino, é a que se situa no cabo Santo 

Agostinho.  

 

8) (ESAF) Assinale onde quanto (a) (os) (as) é pronome 

relativo.  

a) Tanto riso! Oh! quanta alegria!  

b) Ele sempre insistia em saber quantos namorados ela tivera.  

c) Os ricos têm um privilégio: podem comprar tudo quanto 

querem.  

d) Quantas noites mal dormidas passam os candidatos a 

concursos!  

e) Até perdi a conta de quantos cruzados necessito para 

comprar cem dólares.  

 

9)  Marque a opção que preencha corretamente as lacunas 

do período abaixo.  

―Peço _____ que _____ atenda para que possamos produzir 

mais.‖  

a) te – nos;                       d) lhe – nos;  

b) vos – me;                      e) o – te.  

c) te - lhe;  

 

10) (Taq. Leg.) Assinale a alternativa incorreta.  

a) Vossa Senhoria – V. S.ª - V. S.as  

b) Vossa Eminência – V. Em.ª - V. Em.as  

c) Vossa Alteza – V. A. – V. A.S  

d) Vossa Reverendíssima – V. Ver.ma – V. Ver.mas  

e) n.d.a.  

 

11) (IDR) Complete as frases abaixo com os pronomes eu 

ou mim.  

I – Houve muitas discussões entre os alunos e 

_________________________.  

II – Jimmy pediu para _____________ ensina-lo a falar 

português.  

III – Entre _______________ e você não deve haver 

constrangimento.  

IV – Falaram abertamente perante a assembleia e 

___________________.  

A sequência correta obtida é:  

a) eu – eu – eu – mim;  

b) mim – eu – eu – mim;  

c) eu – eu – mim – mim;  

d) mim- eu – mim – mim;  

e) n.d.a.  

 

12) (IDR) Nas frases a seguir, substitua os complementos 

verbais sublinhados pelo pronome átono correspondente.  

1. O pai chamou os filhos ( ) para conversar.  

2. O pai confiou aos filhos ( ) o segredo da família.  

3. O pai queria ver os filhos ( ) livres de pressões.  

4. Os filhos viram o pai ( ) ansioso.  

A sequência correta obtida é:  

a) os – lhes – los – no;  

b) os – lhes – os – o;  

c) lhes – lhes – los – no;  

d) lhes – os – los – o;  

e) n.d.a.  

 

13) (FCC) Usando os pronomes adequados complete as 

lacunas do texto:  

―Por favor, passe _______________ caneta que está aí perto 

de você;______________ aqui não serve para 

__________________ desenhar.‖  

a) aquela – esta – mim;  

b) esta – esta – mim;  
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c) essa – esta – eu;  

d) essa – essa – mim;  

e) aquela – esta – eu.  

 

14) (CESPE) Das alternativas abaixo, a que apresenta o 

termo grifado substituído incorretamente por um pronome 

pessoal é:  

a) Basta seguir o exemplo do Supremo Tribunal.  

Basta seguir-lhe.  

b) Lembremos o caso da nomeação de parentes...  

Lembremo-lo.  

c) Os juízes tentaram repor as perdas do plano Bresse.  

Os juízes tentaram repô-las.  

d) Os magistrados solicitaram recursos extras ao Tesouro.  

Os magistrados solicitaram-nos ao Tesouro.  

e) O julgamento do mérito da ação talvez acate a acusação do 

Procurador.  

O julgamento da ação talvez a acate.  

 

15) (CESPE) Há erro no emprego do pronome relativo 

grifado (preposicionado ou não) na seguinte frase:  

a) Desconheço a artista de que falas.  

b) Este é o livro de cujo autor ele fez alusão.  

c) Os crimes pelos quais ele foi julgado eram antigos.  

d) O juiz de cujas sentenças ele recorreu vai entrar de licença.  

e) As decisões do STF às quais ele se referia eram todas de 

grande utilidade.  

 

16) (CEPERJ) A frase em que há erro de emprego do 

pronome LHE:  

a) Nunca lhe diria mentira.  

b) Ter-lhe iam falado a meu respeito.  

c) Louvemos-lhe, porque ele o merece.  

d) De Fernando só lhe conhecia a fama.  

e) Sei que não lhe agrada essa conversa.  

 

17) (CEPERJ) Assinale a alternativa em que o pronome 

LHE é um adjunto adnominal, indicando posse.  

a) João lhe pediu desculpas.  

b) Admiro-lhe a inteligência penetrante.  

c) O porteiro entregou-lhe as cartas do inquilino.  

d) Depois da ameaça, o funcionário obedeceu-lhe.  

e) O chefe deu-lhe instruções precisas sobre o projeto.  

 

18) (CESPE) Assinale a opção em que a substituição do 

fragmento grifado por um pronome apresenta-se redigida 

de forma incorreta.  

a) ―Cientistas australianos revelaram ter identificado a causa 

de uma infecção misteriosa que matara muitos cavalos e 

seus treinadores.‖  

Cientistas revelaram ter-lha identificado.  

b) ―Os cientistas identificaram o vírus ebola.‖  

Os cientistas identificaram-no.  

c) ―Cientistas de vários países realizaram pesquisas para 

descobrir a origem da eclosão da doença no Zaire.  

... pesquisas para descobrir-la no Zaire.  

d) ―Havia fortes indícios, porém, da ligação entre os 

primatas e a havia-os, porém.  

e) ―O diabetes infantil estava relacionado à infecção com 

vírus coxsackie B.‖  

O diabetes infantil estava relacionado a ela.  

 

19) (FCC) Assinale a alternativa que apresenta pronome 

reflexivo como objetivo direto.  

a) Eu me penteio diante do espelho da sala.  

b) Não se deve amar a ninguém mais que Deus.  

c) Fala-se muito do futuro do país.  

d) O mestre riu-se da tradução feita pelos alunos.  

e) Enfeitavam-se os altares para as festas de maio.  

 

20) (IDR) Aponte, nas séries abaixo, a construção errada 

que envolve pronome relativo.  

a) Aquele livro ali está esgotado.  

b) O filme a que assistimos é interessante.  

c) Não foram poucas as pessoas que visitaste.  

d) Esta foi a questão de que te esqueceste.  

e) Liga o rádio e ouvirás as canções que mais gosta.  

 

21) (CESPE) Das cinco frases abaixo, em que figura 

pronome relativo, assinale a que está incorreta.  

a) Este e o problema que te falei sobre ele ontem.  

b) Eis o homem que nos vem trazer palavras de estímulo.  

c) As dificuldades com que tive de lutar foram intensas.  

d) A casa em que eu morava há vinte anos foi vendida.  

e) Venceu o candidato a quem dei meu voto.  

 

22) (CESPE) Ao transformar o período de orações 

independentes em períodos compostos por subordinação, 

cometeu-se um erro de regência junto ao pronome relativo. 

Assinale o item em que houve tal erro.  

a) Gutemberg nasceu em Mogúncia, e deve-se a ele a 

invenção da imprensa.  

Gutemberg, a quem se deve a invenção da imprensa, 

nasceu em Mogúncia.  

b) O ganso pertence às aves aquáticas, e com suas penas 

enchem-se travesseiros.  

O ganso, cujas penas se enchem travesseiros, pertence às 

aves aquáticas.  

c) O livro é útil e agradável, e para a sua leitura são 

necessários alguns dias.  

O livro, para cuja leitura são necessários alguns dias, é útil 

e agradável.  

d) O navio foi a pique, e os imigrantes partiram nele.  

O navio em que partiram os imigrantes foi a pique.  

e) A ponte era muito alta, e as embarcações passavam por 

baixo dos arcos.  

A ponte, por baixo de cujos arcos passavam as 

embarcações, era muito alta.  

 

23) (IDR) Assinale a opção que contém erro no emprego do 

pronome relativo, precedido ou não de preposição.  

a) O pretexto era a apresentação dos uniformes que iam 

estrear no próximo campeonato.  

b) O pretexto era a apresentação dos uniformes que haviam 

comprado.  

c) O pretexto era a apresentação dos uniformes de que 

precisavam.  

d) O pretexto era a apresentação dos uniformes por que tanto 

trabalharam.  

e) O pretexto era a apresentação dos uniformes que tanto se 

referiram os cronistas esportivos.  
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24) (CESGRANRIO) ―Cajueiro imenso ______ beleza ainda 

me lembro. 

 Assinale a opção correta para o preenchimento da lacuna.  

a) da qual;                  d) do qual;  

b) cuja;                        e) de cuja.  

c) de cuja a;  

 

25) (CESPE) Aponte a opção que preencha corretamente as 

lacunas.  

I – Não cumprimentei porque não _____ vi passar.  

II – Entre você e ______ há grande diferença de idade.  

III – Deixou as questões para ________ resolver.  

IV – Quando ele ordenava, todos ___________ obedeciam.  

V – Deixe __________ explicar toda a questão.  

a) o, mim, mim, o, me;  

b) lhe, ela, eu, lhes, me;  

c) lhes, eu, mim, o, lhe;  

d) o, mim, eu, lhe, eu;  

e) os, mim, ele, lhe, o.  

 

26) (IDR) Assinale o exemplo em que há erro no emprego 

do pronome pessoal.  

a) Chegou até mim e comunicou-me o fato.  

b) Até eu deixei de ser ouvido.  

c) O livro foi emprestado para mim.  

d) Para mim, foi um crime dizerem esta infâmia.  

e) É muito complicado para mim dizer a verdade diante de 

todos.  

 

27) (ESAF) Aponte a alternativa em que o pronome se, si 

ou consigo não está empregado corretamente.  

a) Ele se arroga o direito de vetar tais artigos.  

b) Ele só cuida de si.  

c) Espere um momento, pois tenho de falar consigo.  

d) Quando V. S.ª vier traga consigo as informações requeridas.  

e) Ele se feriu brincando com a bicicleta.  

 

28) (CESGRANRIO) ―Quis tirar o braço, mas o dele reteve-

lho com força‖. A correta classificação sintática da palavra 

assinalada é:  

a) objeto direto;  

b) objeto indireto;  

c) adjunto adnominal;  

d) objeto indireto e objeto direto;  

e) objeto direto pleonástico.  

 

29) (ESAF) ―Se têm a verdade, guardem-a para momento 

posterior.  

Quanto ao pronome enclítico grifado:  

a) é a forma usual junto a verbos transitivos diretos;  

b) deveria ser substituído por la;  

c) deveria ser substituído por na;  

d) é a forma empregada por eufonia;  

e) é forma correta em função da obrigatoriedade da ênclise.  

 

30) (CESPE) Assinale a opção cuja forma verbal tenha 

impropriedade relativa ao pronome oblíquo.  

a) Aquela paisagem, eu admirei-a extasiado.  

b) Aquela paisagem, tu admiraste-la extasiado.  

c) Aquela paisagem, ela admirou-a extasiada.  

d) Aquela paisagem, nós admiramo-la extasiados.  

e) Aquela paisagem, eles admiraram-na extasiados.  

 

31) (CESGRANRIO) Indique a frase em que o pronome está 
empregado segundo o padrão culto. 

a) A autora do artigo quer falar consigo. 
b) Ele forneceu as informações para mim divulgar. 
c) Fui eu quem a levou ao baile. 
d) Eu lhe vejo em todas as festas. 
e) Fiquei aborrecido, fora de si. 

 
GABARITO 
FIXAÇÃO 
I 
1 – F; 2 – F; 3 – F;4 –F; 5 – V; 6 – V; 7 – V; 8 – V; 9 – V; 10 – V 
 
II 
1 – V; 2 – F; 3 – V; 4 – F; 5 – F 
 
1 – E; 2 – B; - 3 – D; 4 – A; 5 – C; 6 – C; 7 – B; 8 – A; 9 – A; 10 – B; 11 – C; 12 – D; 13 – 
C; 14 – B; 15 – A; 16 – C; 17 – D; 18 – C; 19 – B; 20 – B; 21 – D; 22 – D; 23 – B; 24 – 
D; 25 – C; 26 – B; 27 – A; 28 – C; 29 – B; 30 – C; 31 – B; 32 – A; 33 – B; 34 – D; 35 – 
C; 36 – C; 37 – D; 38 – D. 
 
PROPOSTOS 
1 – A; 2 – E; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – C; 7 – A; 8 – C; 9 – D; 10 – C; 11 – D; 12 – A; 13 – 
C; 14 – A; 15 – B; 16 – C; 17 – B; 18 – A; 19 – A; 20 – E; 21 – A; 22 – E; 23 – E; 24 – 
E; 25 – A; 26 – E; 27 – C; 28 – D; 29 – C; 30 – A; 31 - C 
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ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOQUE SEUS OBJETIVOS! 
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MÓDULO 10 

 

MORFOLOGIA – PRONOME RELATIVO¹: IDENTIFICAÇÃO 

(QUE) 
 

 

 

RELATIVO – É a palavra que retoma um termo expresso 

anteriormente (antecedente).  

São eles que, quem e onde - invariáveis; além de o qual (a/s), cujo 

(a/s) e quanto (a/s).   

Emprego  

•  quem será sempre precedido de preposição e estará  

relacionado a pessoas ou seres personificados: 

Ex.: O papa a quem mais admiro é Pio XII 

   

OBS.:  quem = relativo indefinido quando é empregado 

sem antecedente claro, não vindo precedido de 

preposição: 

Ex.: Quem ama cuida. 

  

•  cujo (a/s) é empregado para dar a ideia de posse, relaciona-se 

com termo anterior, mas concorda com o termo posterior 

Ex.: O livro cuja capa está rasgada é ótimo.   

OBS.: Não há artigo entre cujo e substantivo 

 
•  quanto (a/s) normalmente tem por antecedente os pronomes 

indefinidos tudo, tanto (a/s)   

Ex.: O pássaro bebia toda a água quanta lhe davam. 

 
•  quando empregado somente com referencia a valores de 

tempo. 

Ex.: Sou da época quando havia caramelo Zorro. 

 
•  onde empregado com referência a valores de lugar. 

Ex.: Moro na casa onde meus pais moravam. 

 
•  como empregado com referência a ideia de modo. É 

normalmente antecedido pelas palavras: modo, forma, maneira. 

Ex.: Acertei o modo como iria pagar-lhe. 

 
•  o qual(a/s) empregado em todas as situações, tendo 

preferência por preposições com mais de uma sílada(salvo sob) 

Ex.: Não conheço a garota a qual se acidentou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXERCÍCIOS 

 

FIXAÇÃO                                                                                
 

I. Dê a Função Sintática do Pronome Relativo [que] (sujeito, 

predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, 

complemento nominal, agente da passiva e adjunto adverbial): 

01. Desapareceu a dor / de que tanto reclamava. 

02. Comprei a casa / que você indicou. 

03. Poucos conhecem o artista / que sou. 

04. Estudamos os autores / que formam um dos grupos 

românticos. 

05. Não encontrei o livro / a que te referiste. 

06. Recolha o material / que está sobre a mesa. 

07. Ainda não vi o filme / a que você se refere. 

08. Há pessoas / que sofrem pelos outros. 

09. Encontrei o garoto / que você estava procurando. 

10. O motor trabalhava com a força / de que era capaz. 

11. Você não é aquele / que parece 

12. Não é este o lugar / a que eles se referem? 

13. Quais são as frases / que você errou. 

14. Comprei o livro / que estava em liquidação. 

15. A loja / em que comprei o vestido estava em liquidação. 

16. Devolveu os ingressos / que havia comprado. 

17. As pinturas / que faço me dão prazer. 

18. Gostei da roupa / que você comprou. 

19. O homem rico / que ele era, hoje passa por dificuldades. 

20. Voltarei a ser a boa aluna / que eu era. 

21. O bandido / por quem fomos atacados fugiu. 

22. O trecho / em que o chover parou, estava deserto. 

23. O avião / em que nós viajamos fez escala em recife. 

24. Hoje reconheço a pessoa leal e amiga / que você se 

tornou. 

25. A máquina fotográfica / que nós compramos é japonesa. 

26. O apartamento / em que residia está a venda. 

27 Eu vi o rapaz / que era seu amigo. 

28. Nós assistimos ao filme / que vocês perderam. 

29. Precisamos do documento / que o assessor encontrou. 

30. Roubaram a peça / que era rara no Brasil. 

31. Eis os ingredientes / de que necessitamos. 

32. Os funcionários / cujos crachás foram entregues podem ir. 

33. Esta é a casa / em que nasci. 

34. O filme / a que fizeram referência foi premiado. 

35. Mal podia esconder a doença / que o consumia. 

36. Este é o remédio / de que tenho necessidade. 

37. Você é o artista / que eu gostaria de ser. 

38. A cidade / em que moro é limpa. 

39. Não conhecemos o aluno / que saiu 
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PROPOSTOS                                               
Qual a função sintática dos pronomes relativos das 

questões abaixo: 

 

1)Aquele é o livro do QUAL eu tinha necessidade. 

a) objeto direto    

b) objeto indireto 

c) complemento nominal 

d) adjunto adverbial 

    

2) A casa ONDE nasci está bem conservada. 

a) adjunto adverbial de lugar 

b) objeto direto 

c) sujeito 

d) predicativo 

 

3) Eu ganhei este casaco QUE é bem quente. 

a) predicativo     

b) sujeito 

c) objeto direto   

d) objeto indireto 

 

4) O cão é um animal CUJA fidelidade é reconhecida por 

a) adjunto adnominal 

b) adjunto adverbial 

c) sujeito 

d) complemento nominal 

 

5) O carro QUE papai comprou custou muito caro. 

a) sujeito                     

b) objeto direto 

c) objeto indireto  

d) complemento nominal 

 

6) Aprecio a boa pessoa QUE você é. 

a) sujeito                   

b) predicativo 

c) objeto indireto   

d) objeto direto 

 

 7) Os jovens QUE se interessaram pela moça querem 

conhecê-la. 

a) objeto direto      

b) sujeito simples 

c) adjunto adverbial    

d) objeto indireto 

 

8) Este é o incentivo do QUAL você precisava. 

a) objeto indireto   

b) complemento nominal 

c) sujeito                 

d) predicativo 

 

9) Escolho o QUE é bom para mim. 

 a) sujeito   

b) objeto direto 

c) predicativo   

d) NDA 

 

10) É este o jogo por QUE tens interesse. 

A) objeto indireto 

B) objeto direto 

C) complemento nominal 

D) NDA 

 

11) Em: “Cravei-lhe os dentes na carne, com toda a força 

que eu tinha”, a palavra “que” tem função morfossintática 

de:  

a) pronome relativo – sujeito;  

b) conjunção subordinada – conectivo;  

c) conjunção subordinada – complemento verbal;  

d) pronome relativo – objeto direto;  

e) conjunção subordinada – objeto direto.  

 

12) “Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol”. Nessa 

frase o sujeito de “fez” é  

a) o prêmio;  

b) o jogador;  

c) que;  

d) o gol;  

e) recebeu.  

 

13) “Mas como o senhor vai preencher o espaço vazio que 

deixarei na empresa?”  

A palavra que presente na fala do funcionário no texto II 

classifica-se como:  

(A) conjunção coordenativa explicativa.  

(B) conjunção integrante.  

(C) conjunção subordinativa consecutiva.  

(D) preposição.  

(E) pronome relativo. 

 

14) O vocábulo “que” só NÃO é pronome relativo em: 
a) “Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados.” 
c) “E elas, timidamente, pedindo silêncio, tentando fazer as 
coisas que a burocracia determina ...” 
c) “A porta de ferro que fecha os tigres ...” 
d) “Violento, o pássaro que luta contra os arames da gaiola?” 
e) “Me falarão sobre a necessidade das escolas dizendo que 

os adolescentes de periferia precisam ser educados para 
melhorarem de vida..” 
 

15) Em “Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já 

estive”, o pronome em destaque está empregado 

corretamente. Desse modo, dentre as alternativas abaixo, 

assinale aquela em que também se acerta no 

emprego deste termo.  

a) Esta é uma idade onde sobra disposição.  

b) Refiro-me a um tempo onde éramos felizes.  

c) Busca-se um relacionamento onde haja parceria.  

d) Falo daquela solução onde todos ficam satisfeitos. 

e) O Brasil é um país onde o debate é favorecido. 

 

14) Assinale a alternativa que completa a lacuna. A 

violência é um problema __________ ainda não se 

encontrou solução.  

a) onde  

b) no qual 

c) para o qual  

d)  cujo 
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GABARITO 

FIXAÇÃO  

1 – OI; 2 – OD; 3 – PS; 4 – SUJ; 5- OI; 6 – SUJ;  

7 -OI; 8 – SUJ; 9 – OD; 10 – CN; 11 – SUJ; 12 – OI, 13 – OD; 14 – SUJ;15 – AADV; 16 

– OD; 17 – OD; 18 – OD; 19 – PS; 20 – PS; 21 – AP; 22 – AADV; 23 – AADV; 24 – PS; 

25 – OD; 26 – AADV;27 – SUJ; 28 – OD; 29 – OD; 30 – SUJ; 31 – OI; 32 – AADN; 33 – 

AADV; 34 – CN; 35 – SUJ; 36 – CN; 37 – PS; 38 – AADV; 39 – SUJ. 

 

PROPOSTOS 

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4- A; 5 – B, 6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – A; 10 – C; 11 – D; 12 – C; 13 – E; 

14 – E; 15 – E; 16 - C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES 
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MÓDULO 11 

 

SINTAXE - ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA (FUNÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO) 
 
ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS - São orações valem por 
adjetivos e funcionam como adjunto adnominal do substantivo a 
que se referem. Assim, no período: O professor elogiou os 
alunos que participaram. A oração adjetiva que participaram está 
acrescentando ao substantivo os alunos, a mesma ideia que poderia 
ser expressa pelo adjetivo participantes: 

●   O professor elogiou os alunos participantes. (adjunto 

adnominal). 

●   O professor elogiou os alunos / que participaram (oração 

adjetiva). 

●   A água é um líquido incolor. 

●   A água é um líquido / que não tem cor. 

As orações adjetivas são principiadas pelos pronomes 

relativos que, o qual (com suas flexões), quem, cujo (com suas 

flexões), quanto (com suas flexões), onde e como – por intermédio 

dos quais se prendem a um substantivo: 

●   Era ela / quem mais participava. 

●   A cidade / onde moro é pouco poluída. 

●   Há palavras / cuja origem é obscura. 

Lembro-lhes que é fundamental diferenciar o relativo [que] da 

conjunção integrante [que], que introduz uma oração subordinada 

substantiva. Para reconhecer o relativo [que] substitua-o por o/a 

qual, os/as quais, pelo qual, pela qual): 

●   Comprei a casa / que (a qual) você indicou. 

●   Você me deu um presente / que (o qual) me agradou. 

●   Admiro o modo / como (pelo qual) ele trabalha. 

Há dois tipos de orações subordinadas adjetivas: 

Explicativas – explicam ou esclarecem, à maneira de aposto, o 

termo antecedente (substantivo ou pronome) acrescentando-lhe 

uma informação: 

●   Deus, que é nosso pai, nos salvará. 

●   Roberto, que nasceu rico, acabou na miséria. 

●   Ele tem amor as plantas, que cultiva com carinho. 

Tendo em vista os exemplos observados, é de regra separar por 

vírgulas (ou travessões) a oração explicativa. 

Restritivas – tem por objetivo restringir, limitar, reduzir a 

significação do termo antecedente. Em razão disso, não pode ser 

suprimida, sob a pena de a oraçãoi principal ficar prejudicada em 

sua compreensão: 

●   Pedra / que rola / não cria limo. 

A oração adjetiva do exemplo restringe a categoria de pedras: não 

são todas as pedras que não criam limo, mas só as que rolam. 

●   Os pecadores / que se arrependem / alcançam o perdão de 

Deus. 

Não se quer dizer, no exemplo, que todos e quaisquer pecadores 

alcançam o perdão de Deus, a afirmação restringe somente aos 

pecadores que se arrependem. 

●   Aquele que idealiza demais, nada consegue. 

●   O homem que fuma encurta a vida. 

●   O apartamento onde você mora é excelente. 

 

 
EXERCÍCIOS 

 

 
FIXAÇÃO                                                                                

I.Diga se a Oração Adjetiva é Restritiva ou Explicativa: 

01 - Duro é o sofrimento que nasce do vício. 

02 - A água, que é incolor, é indispensável. 

03 - Comprei um papagaio que fala muito. 

04 - Deus, que é o pai de todos, sabia da luta que ele tivera. 

05 - As pessoas que fingem não são dignas de confiança. 

06 - Há coisas que nos comovem. 

07 - O vulcão, que parecia extinto, voltou a dar sinal de vida. 

08 - É teu tudo quanto aqui existe. 

09 - Os bois da região, que contraíram febre aftosa, serão 

examinados. 

10 - O livro que li é muito bom. 

11 - A Lua, que é satélite da terra, inspirou muitos poetas. 

12 - A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. 

13 - Infeliz é o homem que não age honestamente. 

14 - Os homens que tem seu preço são fáceis de corromper. 

15 - Os idosos, que gostam de dançar, se divertiram muito. 

 
II - JULGUE OS ITENS ABAIXO COMO CORRETOS(C) E 

INCORRETOS(I) 

1. ( ) “O sol que é uma estrela é o centro do nosso sistema 

planetário.” O trecho apresenta-se gramaticalmente correto.  

2. ( ) No trecho “As células, que não têm capacidade de 

reprodução, se degeneram com a idade”, há erro no que tange 

à pontuação, pois a estrutura oracional adjetiva é restritiva.  

3. ( ) O trecho “Os cegos, que são capazes de distinguir a 

claridade, poderão ter vista perfeita (...)” está gramaticalmente 

correto, pois uma estrutura explicativa deve ser isolada por 

vírgulas.  
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4. ( ) “No fim, tinha um pequeno armarinho — sempre tivera 

lojas que fossem frequentadas principalmente por mulheres — 

na rua Senhor dos Passos.” A oração adjetiva “que fossem 

frequentadas principalmente por mulheres” apresenta valor 

explicativo. 

 
III - Pontue, grife e classifique as orações subordinadas 
adjetivas: 
 

a)  A primavera que é a estação das flores começa em 
setembro. 
 
b)  A primeira operação da SOS foi a de chamar a atenção para 
a existência da Mata Atlântica que estava esquecida. 
 
c)  Infeliz é o homem que não age honestamente. 
 
d)  Conversei com o menino que pedia esmolas. 
 
e)   O professor que educa precisa ter vocação 
 
f)   Gosto muito da cidade onde nasci. 
 
g)   Caetano Veloso que é um ótimo compositor da 
MPB escreveu um livro. 
 
h)   Meu pai que havia arrancado três dentes não pôde viajar 
naquele dia. 
 
i)    Meus pais que são meus amigos compreenderam a 
situação. 
 

IV. Classifique as orações adjetivas destacadas em 

restritivas ou explicativas e, a seguir, indique a função 

sintática do pronome relativo que a inicia: 

a) ”Já se avistava o contorno da serra que iriam subir.” 

(José Lins do Rego)  

b) ”Procurei o mostrador: do ponto em que me achava 

não percebia o número.” 

 

c) ”A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a 

agulha espetada no corpinho...” 

 

d) ”Olhou as sombras movediças que enchiam a 

campina.” (Graciliano Ramos)  

 

e) ”Reduzo-me ao pó que fui.” (Cecília Meireles)  

 

f) ”O pátio, que se desdobrava diante do copiar, era 

imenso.” (Graciliano Ramos)  

 

g)”Era esta a hora em que as duas costumavam ir 

para o caramanchão.” (Lygia Fagundes Telles)  

 

i) ”Eu vira-o através dos olhos com que via o mais 

vulgar dos homens.” (José Régio)  

 

j) ”Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.” 

(Carlos Drummond de Andrade)  

 

l) ”Tirei um colete velho, em cujo bolso trazia cinco 

moedas de ouro.” (Machado de Assis) 

 

m) ”Com os níqueis que lhe sobraram, comprou pastéis 

e um sanduíche.” (Fernando Sabino)  

 

n) Encontrei o velho padre por quem fui batizado.  

 

o) ”Olhou a caatinga amarela, que o poente 

avermelhava.” (Graciliano Ramos)  

 

 

PROPOSTOS                                               

 
1) Assinale a construção que pode substituir, sem provocar 

alteração fundamental de sentido, o tempo grifado em “e viu a 

esperança balançando.” 

a) que balançou; 

b) que teria balançado; 

c) que havia de balançar; 

d) que tinha balançado; 

e) que balançava. 
 

 

 

GABARITO 
FIXAÇÃO 
I  
1- R; 2 – E; 3 – R; 4 – E,R; 5 – R; 6 – R; 7 – E; 8 – R; 
9 – E; 10 – R; 11 -E; 12- E; 13 – R; 14 – R; 15 – E 
 
II 
1 – I; 2 – I; 3 -I; 4 – C 
 
III 
a)  A primavera, que é a estação das flores, começa em setembro.(EXPLICATIVA) 
b)  A primeira operação da SOS foi a de chamar a atenção para a existência da Mata 
Atlântica, que estava esquecida.(EXPLICATIVA) 
c)  Infeliz é o homem que não age honestamente.(RESTRITIVA) 
d)  Conversei com o menino que pedia esmolas.(RESTRITIVA) 
e)   O professor, que educa, precisa ter vocação.(EXPLICATIVA) 
f)   Gosto muito da cidade onde nasci.(RESTRITIVA) 
g)   Caetano Veloso, que é um ótimo compositor da MPB, escreveu um 
livro.(EXPLCATIVA) 
h)   Meu pai, que havia arrancado três dentes, não pôde viajar naquele 
dia.(EXPLICATIVA) 
i)    Meus pais, que são meus amigos,compreenderam a situação.(EXPLICATIVA) 
j)    Os alunos que faltaram farão a prova outro dia.(RESTRITIVA) 
 
PROPOSTOS 
1 - E 
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ANOTAÇÕES 
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MÓDULO 12 

 

SINTAXE - ORAÇÃO COORDENADA  ASSINDÉTICA E 

SINDÉTICA E ORAÇÃO SUBORDINADA 

ADVERBIAL(FUNÇÃO E CLASSIFICAÇÃO) 
 
1. PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO 
Orações Coordenadas (Sintaticamente Independentes) 
 
Dividem-se em: 
 
COORDENADAS ASSINDÉTICAS “NÃO têm conjunção!” 
Ex.: Chegou, gostou, ficou para sempre. 
 
COORDENADAS SINDÉTICAS  “Têm conjunção!” 
”Conclusivas, Aditivas, Adversativas, Alternativas e Explicativas.” 
 
ORAÇÕES COORDENADAS 
 
Orações coordenadas - são orações que estão ligadas uma à 
outra apenas pelo sentido, sendo sintaticamente independentes. 
Ligam-se por meio de conjunções ou de vírgulas, podendo ser 
entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual 
de cada oração. 
Ex.: O aluno acordou cedo e começou a estudar. 
 
Sentido individual de cada oração: 
Ex.: O aluno acordou cedo. O aluno começou a estudar. 
 
 
TIPOS DE ORAÇÕES COORDENADAS SINDÉTICAS 
 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA ADITIVA -  transmite uma 
ideia de adição à oração anterior. São utilizadas conjunções 
coordenativas aditivas ou locuções conjuncionais coordenativas 
aditivas: e, nem, também, bem como, não só...mas também, 
não só...como também, tanto…como, não só…mas ainda, não 
só...bem como, assim...como, etc. 
Ex¹.: Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. 
Ex².: Não só foi descortês, como também culpou quem estava 
inocente. 
Ex³.: Não gostava de jogar futebol nem de andar de bicicleta. 
 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA ADVERSATIVA -  transmite 
uma ideia de oposição, contraste, ressalva ou quebra de 
expectativa à oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas 
antes das orações coordenadas sindéticas adversativas. São 
utilizadas conjunções coordenativas adversativas ou locuções 
conjuncionais coordenativas adversativas: mas, porém, contudo, 
todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, 
antes, ainda assim, etc. 
 
Ex¹.:Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. 
Ex².: Gostava de ter sido aeromoça; não tive, contudo, essa 
oportunidade. 
 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA ALTERNATIVA -  transmite 
uma ideia de alternância em relação à oração anterior. É 
obrigatório o uso de vírgulas entre orações coordenadas 
sindéticas alternativas. Caso haja apenas uma oração coordenada 
sindética alternativa o uso da vírgula é opcional. São utilizadas 
conjunções coordenativas alternativas ou locuções conjuncionais 
coordenativas alternativas: ou, ou...ou, já…já, ora...ora, 
quer...quer, seja...seja, nem…nem, etc. 
Obs.: A rigor considera-se conjunção apenas a forma 

“ou”. 
 
Ex¹.:Faça o que o juiz manda ou irá preso. 
Ex².: Ora você gosta de mim, ora não gosta. 
Ex³.: Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu 
aniversário. 
 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA CONCLUSIVA - transmite a 
conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório 
o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas 
conclusivas. São utilizadas conjunções coordenativas conclusivas 
ou locuções conjuncionais coordenativas conclusivas: logo, pois, 
portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, 
consequentemente, de modo que, desse modo, então, etc. 
Ex¹.:Reprovei na quinta série, portanto não seremos mais da 
mesma turma. 
Ex².: Ela fez um belíssimo trabalho, por conseguinte será 
contratada novamente. 
Ex³.:Nós presenciamos o acidente; seremos, pois, chamados para 
depor. 
 
 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA EXPLICATIVA -  transmite 
a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. É 
obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas 
sindéticas explicativas. São utilizadas conjunções coordenativas 
explicativas ou locuções conjuncionais coordenativas explicativas: 
que, porque, porquanto, pois, na verdade, isto é, ou seja, a saber, 
etc. 
 
Ex¹.:Não consegui ir trabalhar hoje, pois estava tudo alagado. 
Ex².: Sai cedo da festa, porque precisava dormir. 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 
 
 As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com 
uma conjunção subordinativa (ou locução), isto é, aquelas que 
ligam as frases (principal e a subordinada). São classificadas em 
nove tipos, de acordo com a circunstância que exprimem na frase: 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL - transmitem 
causa ou o motivo sendo as conjunções integrantes adverbiais: 
porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez 
que, já que, desde que, na medida em que... 
Ex¹.: Não fomos à festa visto que estava chovendo muito. 
Ex².:Como estava chovendo, não fui à praia. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL COMPARATIVA - 
transmitem comparação, equivalência sendo as conjunções 
integrantes adverbiais: como, assim como, tal como, tanto 
como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, tal 
qual, que nem, que (combinado com menos ou mais). 
Ex.: Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA -  
transmitem uma permissão, um fato contrário ao da oração 
principal, mas insuficiente para anulá-lo. Sendo as conjunções 
integrantes adverbiais: embora, conquanto, por mais que, 
posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, 
em que pese,  
Ex.: Luciana gosta muito de dançar embora esteja com o pé 
quebrado. 
 
ORAÇÃO COORDENADA ADVERBIAL CONDICIONAL: - 
transmitem condição para que um fato se realize ou não. Sendo as 
conjunções integrantes adverbiais: se, caso, contanto que, salvo 
se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. 
Ex.: Iremos à festa desde que não chova. 
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONFORMATIVA: 
transmitem conformidade, acordo, concordância com outro fato. 
Sendo as conjunções integrantes adverbiais: conforme, segundo, 
como, consoante, de acordo com que. 
Ex.: Consoante às regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus 
colegas de trabalho. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONSECUTIVA: 
transmitem consequência ou efeito do que se declara na outra 
oração. Sendo as conjunções integrantes adverbiais: de modo 
que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. 
Ex.: O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos 
ouvir a apresentação. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL FINAL: 
transmitem uma finalidade, um objetivo. Sendo as conjunções 
integrantes adverbiais: a fim de que, para que, que, porque. 
Ex.: Estamos aqui para trabalhar. 
Ex.: Ora, porque seus desejos sejam realizados. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL TEMPORAL: 
transmitem circunstância de tempo. Sendo as conjunções 
integrantes adverbiais: enquanto, quando, desde que, sempre 
que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. 
Ex.: Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. 
 
ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL PROPORCIONAL: 
transmitem proporção, concomitância, simultaneidade. Sendo as 
conjunções integrantes adverbiais: à proporção que, à medida 
que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto 
menos. 

Ex.: À medida que o tempo passa, estamos mais distante. 
 
 
 
 

FIXAÇÃO                                                                                             
 
 
1) Indique a classificação incorreta da oração subordinada 
adverbial destacada: 

a) Como tomei uma forte medicação, não pude dirigir meu 
novo carro. (causal) 
b) Como as flores do campo, exalam as flores do meu jardim. 
(comparativa) 
c) Nossos planos saíram como prevíramos. (final) 
d)Como cereais todos os dias para não engordar. (oração 
principal). 
 
2) Dentre as orações  adverbiais, assinale a que indica 
circunstância de tempo. 

a) Mesmo estando gripadíssima, mergulhei na piscina. 
b) As fofocas correm mais rápido que os fatos. 
c) À medida que o tempo passa, Regina fica mais tensa. 
d) Terminada a prova, os alunos saíram imediatamente da 
sala. 
 
3)" Certa vez, quando caía um forte temporal, embora 
estivesse muito frio, saímos à rua". 
A sequência correta da análise das orações adverbiais 
está na alternativa: 

a) Oração principal, concessiva, temporal. 
b) Temporal, consecutiva, oração principal. 
c) Temporal, concessiva, oração principal. 
d) Causal, concessiva, oração principal. 
 
4) Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, a 
correta classificação das orações subordinadas adverbiais 
abaixo: 

Tanta foi a minha surpresa, que perdi a fala. 

Quanto mais ele fala, menos eu escuto. 
Se dirigir, não beba. 
Fez tudo a fim de conseguir o emprego. 
 
a) Consecutiva, proporcional, condicional, final. 
b) Proporcional, proporcional, condicional, final. 
c) Concessiva, consecutiva, causal, causal. 
d) Consecutiva, consecutiva, condicional, concessiva. 
 
5) Analise as orações destacadas de acordo com o código 
abaixo: 

a) Oração subordinada adverbial proporcional. 
b) Oração subordinada adverbial temporal. 
c) Oração subordinada adverbial concessiva. 
d) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
e) Oração subordinada adverbial final. 
f) Oração subordinada adverbial causal. 
g) Oração subordinada adverbial condicional. 
h) Oração subordinada adverbial comparativa 
i) Oração subordinada adverbial conformativa. 
j) Oração principal. 
 
(      ) Quando o deputado chegou, todos o vaiaram.  
(      ) Mal o jogo terminou, os torcedores comemoraram. 
(      ) O povo vaiou tanto que o vereador saiu mais cedo. 
(      ) O prefeito pediu silêncio a fim de que pudesse falar. 
(      ) O jogador marcou o gol conforme prometera. 
(      ) Este jogador é arisco como um gato. 
(      ) Caso Neymar jogue, convide-me para o jogo. 
(      ) Embora estivesse sem ânimo, o goleiro fez belas 
defesas. 
(      ) Uma vez que o jogador não marcou o gol, os torcedores 
saíram angustiados. 
(      ) À medida que o governador falava, o povo vaiava. 
 
 
6) Coloque nos parênteses a letra correspondente à oração 
destacada, de acordo com a classificação:  
a ) oração coordenada assindética  
b ) oração coordenada sindética aditiva  
c ) oração coordenada sindética alternativa  
d ) oração coordenada sindética conclusiva  
e ) oração coordenada sindética explicativa  
f ) oração coordenada sindética adversativa  

 
( ) A testemunha falou toda a verdade, mas sua declaração 
não mudou o caso.  
( ) Desejo conhecer a Espanha, por isso trabalho.  
( ) Prepare sua bagagem, que está na hora.  
( ) Ouça o que estou falando, porque não repetirei.  
( ) O ladrão não somente levou as joias do quarto, senão 
ainda o dinheiro escondido no colchão.  
( ) Os atletas não vieram ao evento, tampouco dedicaram-se 
aos treinos.  
( ) Dedicava-se bastante, contudo não tinha método  
 
7) O técnico berrou tanto, que ficou rouco: 

a) causa;  
b) consequência;  
c) modo; 
d) finalidade; 
e) concessão. 
 
8) No meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe. 

a) lugar;  
b) consequência;  
c) finalidade; 
e) modo. 
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9) Parece que quanto mais estudo menos sei: 

a) proporção;  
b) modo;  
c) explicação; 
d) tempo; 
e) alternativa. 
 
10) Ela, sobre ser feia, é néscia e burra: 

a) causa;  
b) exceção;  
c) acréscimo; 
d) conclusão; 
e) explicação. 
 
11) Ora ria, ora chorava o menino acidentado: 

a) adição;  
b) intensidade;  
c) condição; 
d) alternativa; 
e) conclusão. 
 
12) Não posso ouvir esta música, que não chore: 

a) consequência;  
b) conformidade;  
c) adição; 
d) modo; 
 
13) Corre, saveiro, corre, que já brilham as luzes da Bahía. 

a) concessão;  
b) causa; 
c) explicação; 
d) condição. 
e) modo; 
 
14) Ele pode sair, desde que termine a prova: 

a) causa;  
b) modo;  
c) condição; 
d) tempo; 
e) meio. 
 
15) A oração cuja conjunção expressa valor de consequência 

é a: 

a) Como chovesse, ele não pôde sair. 

b) Choveu tanto, que fiquei em casa. 

c) Saí, embora chovesse. 

d) Chove, desde que saí. 

 

16) Indique a oração coordenada sindética explicativa: 

a) O paciente salvou-se porque não bebia. 

b) Não fui à escola porque fiquei doente. 

c) Não beba, porque você se salvará. 

d) Não posso receber mais inscrições porque não há mais 

vagas. 

 

17) No período - “Quanto mais procurava mais sofria” - 

ocorre ideia de proporção. Assinale a opção em que tal 

ideia NÃO ocorre. 

a) quanto mais oferecia gratificação mais havia cooperação; 
b) à medida que passavam os dias mais ficava triste; 
c) procurou tanto que ficou doente; 
d) à proporção que os presentes chegavam mais ficava 

perplexa; 
e) quanto mais oferecia menos cooperação existia. 
 
18) No trecho - “Perdemos tudo. Mas Eduarda . . . perdeu 
mais  do que nós ...”, o segundo período estabelece com o 
primeiro uma relação de: 

a) contraste;  
b) condição;  
c) explicação; 
d) conclusão; 
e) causa. 
 
19) A oração sublinhada no período “Maltratado pela 
civilização branca, o índio refugiou-se nos mais distantes 
pontos do país”. Pode ser substituída, sem alteração 
fundamental de sentido, por: 

a) mesmo tendo sido maltratado pela civilização branca; 
b) por ter sido maltratado pela civilização branca; 
c) apesar de ter sido maltratado pela civilização branca; 
d) antes de ser maltratado pela civilização branca; 
e) até sendo maltratado pela civilização branca. 
 
20) Analise sintaticamente a oração em destaque: 

Esses alunos, que estão na 8.ª série, vão representar o 

colégio. 

a) oração subordinada adjetiva restritiva; 

b) oração subordinada substantiva subjetiva; 

c) oração subordinada adjetiva explicativa; 

d) oração subordinada substantiva apositiva; 

 

21) Qual dos períodos abaixo apresenta oração 
subordinada adverbial concessiva? 

a) 'O caminho é tão comprido que não tem fim.' 
b) 'Aqui vai o livro para que o leias.' 
c) 'Obedeciam aos pais sem grandes esforços, posto fossem 
teimosos.' 
d) 'À medida que descia tranquilizava-se.' 
 
22) “Choveu, portanto haverá boas colheitas”. Em qual das 

orações abaixo, a conjunção tem o mesmo valor do 

exemplo acima? 

a) saiu, logo que ela entrou; 

b) apressa-te, pois o tempo é pouco; 

c) vives mentindo; logo, não mereces fé: 

d) leve-lhe flores, pois ela aniversaria amanhã; 

e) não veio, que estava indisposto. 

 

23) “Estudando sem método, seremos reprovados.”, é 

oração reduzida de gerúndio, com valor de subordinada: 

a) final;  

b) condicional; 

c) concessiva:  

d) conformativa. 

e) consecutiva; 

 

24) A oração “Não se verificou, todavia, uma 

transplantação integral de gosto e de estilo” tem valor: 

a) conclusivo;  

b) explicativo; 

c) adversativo;  

d) alternativo. 

e) concessivo; 
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25) Em “Embora ela tivesse sido alta e clara”, a oração 

exprime: 

a) causa;  

b) finalidade; 

c) condição;  

d) conseqüência. 

e) concessão; 

 
26) Ele pode sair, desde que termine a prova: 

a) causa;  
b) modo;  
c) condição; 
d) tempo; 
e) meio. 
 

PROPOSTOS                                                    
 
1) (AOCP)“Levantamento inédito obtido pelo Estado revela 
que, ao contar outras doenças psiquiátricas, esse número 
pula para 32.719 casos.” A relação lógico-semântica 
estabelecida pela oração destacada no período acima é a 

de  
a) causa.  
b) consequência.  
c) tempo.   
d) conclusão.  
e) concessão. 
 
2) (CESGRANRIO) É correto afirmar que, em “o chofer 
aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim:” a 
oração destacada estabelece, com a anterior, uma relação 
de: 

a) causa. 
b) alternância. 
c) finalidade. 
d) temporalidade. 
e) concessão. 
 
3) (FCC) Um deles é o tipo A, que acelera o envelhecimento 
da pele, por penetrar em camadas mais profundas. (último 
parágrafo) 
A frase grifada acima introduz, no contexto, noção de 

a) causa. 
b) condição. 
c) consequência. 
d) finalidade. 
e) temporalidade. 
 
4) (CONSULPLAN) “Adoeci aos 18 anos quando estava 
fazendo o curso de engenheiro-arquiteto da Escola 
Politécnica de São Paulo”. A relação existente entre elas é 
de: 

a) tempo  
b) modo  
c) finalidade  
d) oposição 
e) conformidade 
 
5) (CONSULPLAN) “à passagem do universo gráfico à 
galáxia eletrônica, pois a presença dos meios sonoros...”. 
O trecho destacado na oração anterior expressa a 
circunstância de: 

a) causa  
b) consequência  
c) condição  
d) tempo 
e) proporção 
 
 

6) (CONSULPLAN) “Se eu pudesse (...)”. A oração acima 
sublinhada inicia alguns parágrafos do texto e expressa: 

a) Dúvida  
b) Certeza  
c) Hipótese  
d) Tempo 

e) Finalidade.  

 
7) (FGV) O vocábulo Como - "Como sempre tive muito 
interesse em estudar a América Latina, fui ficando." - 
introduz ideia de:  
a) causa.  
b) comparação.  
c) concessão.  
d) consequência.  
e) explicação.  
 
8) (FGV) O brasileiro é como eu ou você. Já não digo 
como o presidente, pois este nem pecado tem, mas 
como eu, você ou o vizinho. O povo é bom e 
honesto. Como demonstrou um programa para 
auxiliar famílias pobres do interior.  
A palavra destacada no período acima apresenta noção 
de:  
a) causa.  
b) comparação.  
c) condição.  
d) conformidade.  
e) modo.  
 
9) (FGV) Assinale a alternativa em que o termo 
indicado não poderia substituir embora no trecho 
“embora surgisse como uma ferramenta de 
libertação do ser humano” sob pena de alteração de 
sentido.  
a) não obstante  
b) ainda que  
c) porquanto  
d) conquanto  
e) mesmo que  
 
 
 
10) (FGV) “...ainda que a escola e a universidade 
estejam perdendo progressivamente seu monopólio 
de criação e transmissão do conhecimento, os 
sistemas de ensino públicos podem ao menos dar-se 
por nova missão a de orientar os percursos 
individuais no saber e contribuir para o 
reconhecimento do conjunto de know-how das 
pessoas, inclusive os saberes não acadêmicos.”  
O termo grifado no trecho acima não pode ser 
substituído por:  
a) embora.  
b) não obstante.  
c) conquanto.  
d) porquanto.  
e) mesmo que.  
 
11) (FGV) “É com uma ação eficiente do governo e 
do setor privado que certamente poderemos 
promover o desenvolvimento dos países.” 
Ao fazermos a seguinte alteração no período acima: 
É com uma ação eficiente do governo e do setor 
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privado que certamente promoveremos o 
desenvolvimento dos países, é correto afirmar que: 
a) tem duas orações. 
b) é composto por subordinação somente. 
c) é composto por coordenação e subordinação. 
d) é simples. 
e) é composto por coordenação somente. 
 
12) (FGV) “A Constituição de 1988 selou a 
convivência harmoniosa entre duas culturas, uma 
que reconhece e outra que não reconhece a 
apropriação da terra pelos homens.” 
A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 
I. Há no trecho uma oração coordenada aditiva. 
II. O período é composto por subordinação. 
 
13) (FGV) Observe atentamente o trecho a seguir: “A 
reflexão jurídica sobre o assunto, contudo, não se 
tem mostrado tão farta quanto aquela encontrada na 
economia. Isso se deve, talvez, à associação feita ao 
tema dos efeitos na utilização de recursos entre 
gerações especificamente no campo ambiental – 
fortalecida, principalmente, após a década de 70, 
quando o movimento ambientalista 
passou a formular um discurso jurídico mais sólido, 
angariando adeptos das mais variadas formações, 
em diversas partes do planeta.” 
Analise sua estrutura sintática e avalie as afirmativas a 
seguir: 
I. O primeiro período é composto por três orações. 
II. No segundo período encontram-se orações reduzidas 
de particípio e de gerúndio. 
III. No segundo período ocorrem dois casos de oração 
coordenada. 
IV. A oração “quando o movimento ambientalista passou 
a formular um discurso jurídico mais sólido” classifica-se 
como subordinada adjetiva. 
Assinale: 
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem 
corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
14) (FGV) A sociedade não tem lado de fora. O que 
está fora da sociedade seria desumano, pois ela 
nada mais é que a relação entre os humanos. 
A respeito do uso do vocábulo pois no fragmento 
acima, pode-se afirmar que se trata de: 
a) uma conjunção subordinativa que estabelece conexão 
entre as orações introduzindo valor de explicação. 
b) uma preposição que estabelece conexão entre 
períodos coordenativos introduzindo valor de 
consequência. 
c) uma conjunção coordenativa que estabelece conexão 
entre as orações introduzindo valor de alternância. 
d) um pronome relativo que introduz a oração relativa 
explicativa, retomando a expressão sociedade. 
e) uma conjunção coordenativa que estabelece conexão 
entre as orações introduzindo valor de explicação. 
 
 
 

15) (FGV)No entanto, o tema central do encontro - o 
desmatamento de uma região que perde um Rio de 
Janeiro por mês de floresta – foi o que menos parece 
ter mobilizado os participantes. No início do segundo 
parágrafo do texto aparece o conectivo “no entanto”, 
que pode ser substituído, mantendo-se o sentido 
original, por: 
a) ainda que. 
b) entretanto. 
c) portanto. 
d) visto que. 
e) pois. 
 
 

 
 
16) (FGV)No quarto quadrinho, a palavra que 
introduz uma: 
a) causa. 
b) consequência. 
c) explicação. 
d) condição. 
e) concessão. 
 
“Seu físico é naturalmente perfeito para a natação. O 
corpo lembra a forma de um peixe. Tem articulações 
flexíveis e enormes mãos que parecem pás. Ter nascido 
no país com a melhor estrutura para detecção e 
lapidação de talentos esportivos também ajudou – uma 
vez bem-sucedido em competições escolares, Phelps 
seguiu naturalmente o caminho que o levou à equipe 
olímpica norte americana.”  
 
17) (CESPE) São exemplos de orações coordenadas 
adversativas as duas orações da seguinte passagem do 
texto: “Seu físico é naturalmente perfeito para a natação. 
O corpo lembra a forma de um peixe”. 
 
18) (FGV) “Mas essa globalização não controlada 
tende a empobrecer setores importantes da 
população nos países industrializados, mesmo que o 
crescimento se acelere.”  
Assinale a alternativa que não poderia substituir o termo 
grifado no trecho acima, sob pena de alteração de 
sentido.  
a) porquanto  
b) conquanto  
c) embora  
d) não obstante  
e) ainda que  
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Gabarito 
FIXAÇÃO 
1 – C; 2 – D; 3- C; 4 – A; 5 – B,B,A,E,I,H,G,C,F,A; 6 – F,E,E,B,F,F. 7 – 
B; 8 – E; 9 – A; 10 – C; 11 – D; 12 – A;  
13 – C; 14 – C; 15 – B; 16 – C; 17 – C; 18 – A; 19 – B; 20 – C; 
21 – C; 22 – C; 23 – B; 24 – C; 25 – E; 26 – C. 
 
PROPOSTOS 
1 – C; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – A; 6 – C; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 – D; 
11 – B; 12 (V,V); 13 – D; 14 – E; 15 – B; 16 – C; 17(E); 18 - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES 
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