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1. Leia a tirinha abaixo e responda o que se pede:
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https://1.bp.blogspot.com/-LSYB3Q4ZtzY/WcxLX50mf1I/AAAAAAAAEnA/uCKDEQVyRH8UIOcjsBBMguxCex_f3KyngCLcBGAs/s1600/TIRINHA.jpg
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Na fala da última tirinha: “Não quero saber essas coisas”, o sujeito da 

oração é:

a. ( ) simples

b. ( ) composto

c. ( ) desinencial

d. (    ) indeterminado

e. (    ) oração sem sujeito

C



2. O item em que o sujeito da oração é indeterminado é:

a) Ninguém assumiu a culpa pelo vidro quebrado.
b) Participaram da peça teatral
c) Dona Marta, cozinheira da escola há dois anos, e Seu Euclides, porteiro e 
vigia, serão contratados definitivamente.
d) Isso é meu.
e) Combinamos um passeio ciclístico para o último sábado de julho. 
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3. Leia a tira:
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O verbo do 2º quadrinho classifica-se como:

a. Transitivo direto

b. Transitivo indireto

c. Verbo de ligação

d. Intransitivo

e. Transitivo direto e indireto

https://2.bp.blogspot.com/-tr1mJxXv_Nc/WcxOv6cdKsI/AAAAAAAAEnM/Krrw7XOY5qEZ_Lylh7gvijEEhfcNNxH8ACEwYBhgL/s1600/formigas.bmp


4. Leia com atenção:
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Em “Não, não há bancos quebrando no país!” a palavra em destaque funciona como:

a. objeto direto

b. objeto indireto

c. complemento nominal

d. adjunto adverbial

e. adjunto adnominal

https://3.bp.blogspot.com/-iFVgVVm_J40/WcxR61RNXFI/AAAAAAAAEnY/SiaCehUMHVQte8lcPl8kP253v6VbAqBsQCLcBGAs/s1600/charge.bmp


Leia o anúncio:
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5. O termo “de cozinheira” funciona como:

a. complemento nominal

b. adjunto adnominal

c. objeto indireto

d. objeto direto

e. aposto

https://3.bp.blogspot.com/-66Obbxxnb74/WcxSm_AzhGI/AAAAAAAAEng/mE-EcuAaTmQbUxfHQIkGParRj6cb48dfACLcBGAs/s1600/an%C3%BAncio.bmp


6) O adjetivo não está corretamente empregado na concordância em:

a) Eis teu romance: fantástico enredo e personagens, mas estilo pobre e
imaturo.
b) No porto vimos com espanto as esquadras inglesas e soviéticas unidas.
c) Precisa-se de moça e rapaz devidamente habilitados.
d) Fiel aos deveres paternal e fraternal, ambos silenciavam.
e) A flor e o fruto saboroso não existem.
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7) Assinale a frase incorreta considerando que o adjetivo em função de
predicativo deve concordar no plural:

a) O caipira e sua mulher ficam desconfiados.
b) Tenho o réu e seu comparsa como mentiroso.
c) Lúcio e Vera caminhavam amuados, lado a lado.
d) Tenho por mentirosos o réu e seu cúmplice.
e) Julguei-os capacitados, o aluno e a aluna. B
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8) Observando a concordância nominal nas frases:
(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?
Verificamos que:

a) apenas a I e a IV estão erradas
b) apenas a II e a III estão erradas
c) apenas a IV está errada
d) apenas a II está certa
e) todas estão certas
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9) Qual alternativa preenche as lacunas abaixo corretamente?

Segue _____ uma cópia do soneto composto pela ______ -poetisa, no qual a 
autora tenta imitar o grande Bilac, usando as ______ imagens.

a) anexo, pseudo, mesmas
b) anexa, pseuda, mesmas
c) anexa, pseudo, mesma
d) anexa, pseudo, mesmas
e) anexo, pseuda, mesmas D
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10) (CESGRANRIO) Há concordância nominal inadequada em:

a) clima e terras desconhecidas;

b) clima e terra desconhecidos;

c) terras e clima desconhecidas;

d) terras e clima desconhecido;

e) terras e clima desconhecidos. C


