


• Subordinativas: ligam orações dependentes.

• Ex: Acho que virei.
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• São palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoções,
admiração.

• Ex: Ah! Que alegria!
• Ih! Que encrenca!
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• As interjeições se classificam de acordo com as emoções ou 
sentimentos:

• Aclamação: Viva!

• Advertência: Atenção! Cuidado!

• Agradecimento: Obrigado!

• Afugentamento: Fora! Sai!

• Alegria: Ah! Oba! Viva!

• Alívio: Ah! Ufa!

• Animação: Coragem!
• Apelo, pedido: Socorro!
• Aplauso: Bravo! Parabéns!
• Aversão: Credo!
• Cessação: Basta!
• Concordância: Claro! Sim!
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• Desacordo: Barbaridade!

• Desapontamento: Ué!

• Desejo: Oh!

• Dor: Ai!

• Espanto, admiração: Ah! Caramba!

• Impaciência: Puxa!

• Pena: Coitado!

• Reprovação: Francamente!

• Satisfação: Oba!

• Saudação: Oi!

• Silêncio: Silêncio Psiu!

• Terror: Uh! Ui!

48



49

Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome,

respectivamente:

a) A lata de doce é dele.

b) A Inglaterra é um país muito bonito.

c) Fale sobre tudo o que lhe perguntar.

d) As pessoas estão inconformadas.

e) Os refugiados não queriam sair do alojamento.
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(UFMG) As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em:

a) João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo.

b) Demorava-se de propósito naquele complicado banho.

c) Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira.

d) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim.

e) E ainda me vem com essa conversa de homem da roça.
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A palavra 'encarecidamente' pertence à classe dos(as):

a) Substantivos

b) Verbos

c) Adjetivos

d) Advérbios

e) Artigos
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Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, 
respectivamente:

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe.

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja.

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse.

d) A casa que comprei é um pouco antiga.

e) Nenhuma das alternativas anteriores



53

01. (FJPF) – Considerando-se o emprego do pronome sublinhado no trecho “e os mais

atentos ganham terreno repetindo consigo mesmos”, pode-se afirmar que está

gramaticalmente incorreta a frase:

a) O professor dirigiu-se ao aluno e disse: “Carlos, quero falar consigo”.

b) Reprovado, o aluno pensava consigo como daria a notícia aos pais.

c) O professor levava consigo para as aulas sempre o mesmo livro.

d) O universitário portava consigo a carteira de estudante.

e) Contar consigo mesmo para resolver os problemas era o que convinha ao

universitário.
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02. (UFPR) - Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as 

indicadas abaixo:

1. De repente, deu-lhe um livro para _____ ler.

2. De repente, deu um livro para _____ .

3. Nada mais há entre _____ e você.

4. Sempre houve entendimentos entre _____ e ti.

5. José, espere vou _____ .
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a) ele, mim, eu, eu, consigo

b) ela, eu, mim, eu, contigo

c) ela, mim, mim, mim, com você

d) ela, mim, eu, eu, consigo

e) ela, mim, eu, mim, contigo
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03. (FGV) – Em “Azar, azar, azar. Povo tão bom que nós somos, fomos arranjar, por

exemplo, políticos abomináveis, como às vezes nos parecem ser quase todos eles.”,

a palavra que deve ser classificada como:

a) conjunção integrante;

b) pronome relativo;

c) conjunção subordinativa;

d) partícula de realce;

e) preposição.
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04. (NCE-UFRJ) – A alternativa abaixo em que o termo destacado não é classificado

como conjunção é:

a) O aluno contou a piada, mas a professora não riu.

b) O aluno contou uma caso para a professora rir.

c) A professora ensinou corretamente as conjunções e as preposições.

d) A professora não queria que ninguém risse.

e) Juquinha não sabia se sua piada iria agradar.


