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02. Considere o seguinte diálogo:

I. A: Por que você está triste?

II. B: Porque ela me deixou.

III. A: E ela fez isso por quê?

IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar
com as causas da crise por que
passávamos.

V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês.

Do ponto de vista gramatical, os 
termos sublinhados estão 
corretamente empregados em:

a) IV somente.

b) I, III e V somente.

c) II e IV somente.

d) I, II, III, IV e V.

e) II e V somente. D
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03. “Você só precisa comprar a pipoca. O DVD é grátis.”

Assinale a alternativa que apresenta a forma correta para juntar os dois

períodos da propaganda acima num só.

a) Você só precisa comprar a pipoca, entretanto o DVD é grátis.

b) Você só precisa comprar a pipoca, já que o DVD é grátis.

c) Você só precisa comprar a pipoca, inclusive o DVD é grátis.

d) Você só precisa comprar a pipoca e o DVD é grátis.

e) Você só precisa comprar a pipoca, cujo DVD é grátis. B
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O ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson se esbaldou na noite

paulistana. Em duas noites, foi ao Café Photo e ao Bahamas, casas

frequentadas por garotas de programa. Na madrugada da quinta-feira, foi

barrado com seis delas no hotel onde estava hospedado, deu gorjeta de US$

100 a cada uma e foi terminar a noite na boate Love Story. Irritado com o

assédio, Tyson agrediu um cinegrafista e foi levado para a delegacia. Ele vai

responder por lesões corporais, danos materiais e exercício arbitrário das

próprias razões.

(Época, n 391, nov. 2005.)
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05. Considere as seguintes sentenças:

I. Ele sempre falou por meias palavras.

II. É meio-dia e meio.

III. Estava meia nervosa por causa da mãe.

IV. Quero meia maçã para a sobremesa.

V. Ficaram meio revoltados com a situação.

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças:

a) III e IV somente.        b) II e V somente.          c) I, II e III somente.

d) II e IV somente.         e) I, IV e V somente.
E
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06. _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos.

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo com 

a norma culta.

a) Existe, aonde, mal.

b) Existem, onde, mau.

c) Há, aonde, mau.

d) Há, onde, mal.

e) Há, onde, mau.
D
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