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01. Em “Quando ele for prestar vestibular,
deverá estudar latim”, a forma infinitiva do
verbo em destaque, considerando o
contexto, é:

a) ser
b) for
c) é
d) ir
e) vamos

02. Assinale a frase em que há um erro de
conjugação verbal:

a) Requeiro-lhe um atestado de bons
antecedentes.
b) Ele interviu na questão.
c) Eles foram pegos de surpresa.
d) O vendeiro proveu o seu armazém do
necessário.
e) Os meninos desavieram-se por causa do
jogo

03. Assinale a frase que não está na voz
passiva:

a) O atleta foi estrondosamente aclamado.
b) Que exercício tão fácil de resolver!
c) Fizeram-se apenas os reparos mais
urgentes.
d) Escolheu-se, infelizmente, o homem
errado.
e) Entreolharam-se agressivamente os dois
competidores.

04.Considerando a necessidade de
correlação entre tempos e modos verbais,
assinale a alternativa em que ela foge às
normas da língua escrita padrão:

a) A redação de um documento exige que a
pessoa conheça uma fraseologia complexa
e arcaizante.
b) Para alguns professores, o ensino da
língua portuguesa será sempre melhor, se
houver o domínio das regras de sintaxe.
c) O ensino de Português tornou-se mais
dinâmico depois que textos de autores
modernos foram introduzidos no currículo.

d) O ensino de Português já sofrera
profundas modificações, quando se
organizou um Simpósio Nacional para
discutir o assunto.
e) Não fora a coerção exercida pelos
defensores do purismo linguístico, todos
teremos liberdade de expressão.

05. Identifique a alternativa em que o verbo
destacado não é de ligação:

a) A criança estava com fome.
b) Pedro parece adoentado.
c) Ele tem andado confuso.
d) Ficou em casa o dia todo.
e) A jovem continua sonhadora.

06. Assinale a alternativa em que não haja
erro de conjugação de verbo.

a) Em pouco mais de três meses, a lesão
do jogador poderá estar curada, se ele
manter adequadamente o tratamento.
b) O moderador interviu assim que ficou a
par dos problemas técnicos.
c) Se a Patrícia previr tempo seco para o
litoral, haveremos de descer a serra antes
de o sol nascer.
d) Leocádia estava terrivelmente irritada.
Tinha ganas de dizer a Alberto tudo o que
ele merecia; mas se deteu, esperando
oportunidade melhor.
e) Quando o negociador propor uma saída
honrosa, será o momento de todos o
aplaudirmos.

07. Transpondo para a voz passiva a
oração “O faro dos cães guiava os
caçadores”, obtém-se a forma verbal:

a)guiava-se
b)ia guiando
c) guiavam
d) eram guiados
e) foram guiados.

08. Não há devida correlação temporal nas
formas verbais em:



a) Seria conveniente que o leitor ficasse
sem saber quem era Miss Dollar.
b) É conveniente que o leitor ficaria sem
saber quem era Miss Dollar.
c) Era conveniente que o leitor ficasse sem
saber quem era Miss Dollar.
d) Será conveniente que o leitor fique sem
saber quem era Miss Dollar.
e) Foi conveniente que o leitor ficasse sem
saber quem era Miss Dollar.

09. Assinale a resposta correspondente à
alternativa que completa corretamente o
espaço em branco:

“Não ________. Você não acha preferível
que ele se ________ sem que você o
__________?”

a) interfere – desdiz – obriga.
b) interfira – desdisser – obrigue.
c) interfira – desdissesse – obriga.
d) interfere – desdiga – obriga.
e) interfira – desdiga – obrigue.

10. Assinale a frase em que aparece o
pretérito mais-que-perfeito do verbo ser:

a) Não seria o caso de você se acusar?
b) Quando cheguei, ele já se fora, muito
zangado.
c) Se não fosse ele, tudo estaria perdido.
d) Bem depois se soube que não fora ele o
culpado.
e) Embora não tenha sido divulgado,
soube-se do caso


