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1. (IBGE) Assinale a opção incorreta quanto ao emprego do 
acento grave:   

a) O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada.

b) Este resultado  poderia pertencer à qualquer população carente. 

c) Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. 

d) A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. 

e) Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. [B]
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2. (IBGE) Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber 
acento grave indicativo de crase:

a) Fui a Lisboa receber o prêmio. / Paulo começou a falar em voz alta.

b) Pedimos silêncio a todos. Pouco a pouco, a praça central se esvaziava.

c) Esta música foi dedicada a ele. / Os romeiros chegaram a Bahia.

d) Bateram a porta, fui atender. / O carro entrou a direita da rua.

e) Todos a aplaudiram. / Escreve a redação a lápis. [D]
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3.(IBMEC-2009) Da leitura da tira é possível depreender que

(A) considerando-se a regência do verbo “combater”, pode-se constatar que, na verdade, não
é possível empregar a crase.
(B) há, na última fala, a clara intenção de apresentar um jogo de palavras, fazendo um
trocadilho com as palavras “crase” e “crise”.
(C) não ocorrerá crase apenas se o verbo “combater” for empregado como intransitivo, ou
seja, se ele não exigir complemento verbal.
(D) haverá crase se a “sombra” representar o modo como será combatido, isto é, com função
de adjunto adverbial.
(E) a última fala é uma explicação de que, nesse caso, a crase é facultativa, preservando-se o
mesmo sentido.

[D]
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4. (TTN) Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale
a alternativa correta:

"Comunicamos ..... Vossa Senhoria que encaminhamos ..... petição anexa ..... 
Divisão de Fiscalização que está apta ..... prestar ..... informações solicitadas."

a) a, a, à, a, as
b) à, a, à, a, às
c) a, à, a, à, as
d) à, à, a, à, às
e) à, a, à, à, as [A]
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QUESTÃO 5
I – Em “Devido à falta de médicos..." A crase está usada corretamente.
II – Em “... encaminhando a senhora a uma benzedeira..." nota- se que falta crase nas duas
letras “a" grifadas.
III – Em “... vou estar encaminhando a senhora a uma benzedeira..." observa-se o uso
inadequado do gerúndio, ou seja, o gerundismo.

A) I e II estão incorretas; III está correta

B) I e III estão corretas; II está incorreta.

C) II e III estão corretas; I está incorreta.

D) todas estão corretas.

E) todas estão incorretas.

[B]
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6. (UF-RS) Entregue a carta ..... homem ..... que você 
se referiu ..... tempos.

A) aquele - à - á 

B) àquele - à - há

C) aquele - a - a 

D) àquele - à - à

E) àquele - a - há
[E]
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7. (FUVEST) ...... noite, todos os operários voltaram .....
fábrica e só deixaram o serviço ...... uma hora da manhã.

a) Há, à, à

b) A, a, a

c) À, à, à

d) À, a, há

e) A, à, a
[C]
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8. (BB) Quando for ...... Bahia, quero visitar ....... 
igreja do Bonfim e assistir ....... uma missa para dar cumprimento ....... 
promessa que fiz. 

A) a, a, à, à 

B) à, à, a, a 

C) a, à, a, à 

D) à, a, a, à

E) a, a, a, a
[D]
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9. (UF-RS) Quanto __ suas exigências, recuso-me __ levá-las __ sério.

A) às - à - a 

B) a - a - a 

C) as - à - à 

D) à - a - à

E) as - a - a
[B]
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Disponível em: <http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br>. Acesso em: 13 de maio de 2016.

10. Note que o sinal indicativo de crase foi empregado de modo inadequado na tira. Explique:

NÃO SE EXISTE CRASE ANTES DE VERBO.     
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11. Na frase: Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim.

O elemento coesivo que melhor uniria estas duas orações é:

A) E

B) Afinal

c) Entretanto

d) Ou

e) Ainda que
[B]
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12. Marque a alternativa que tem a sequência CORRETA dos sentidos que 
cada operador argumentativo dá às frases:

I.   Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show.
II.  Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa!
III. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência.
IV. Estava doente, mas foi trabalhar.
V.  Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos.

A) causa, causa, condição, oposição, comparação.

B) comparação, condição, finalidade, oposição, tempo.

C) causa, causa, conformidade, oposição, condição.

D) finalidade, comparação, tempo, condição, causa.

E) causa, causa, condição, condição, causa

[A]
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13 – (ENEM-2001)

O mundo é grande

O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.
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Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de 
determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma 
conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, 
entre as ideias relacionadas, um sentido de

A) oposição.

B) comparação.

C) conclusão.

D) alternância.

E) finalidade [A]
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14. “Lembro-me de que ele só usava camisas brancas.” A oração 
sublinhada é:

a) subordinada substantiva completiva nominal

b) subordinada substantiva objetiva indireta

c) subordinada substantiva predicativa

d) subordinada substantiva subjetiva

e) subordinada substantiva objetiva direta
[B]
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15.“Quando o enterro passou, os homens que se achavam no 
café tiraram o chapéu maquinalmente” (Manuel Bandeira).
A oração destacada é:

A) subordinada adverbial condicional

B) coordenada sindética adversativa

C) subordinada substantiva subjetiva

D) subordinada substantiva objetiva direta

E) subordinada adjetiva restritiva

[E]
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16. No período: “Era tal a serenidade da tarde, que se percebia o 
sino de uma freguesia distante, dobrando a finados.”, a segunda 
oração é:

A) subordinada adverbial causal

B) subordinada adverbial consecutiva

C) subordinada adverbial concessiva

D) subordinada adverbial comparativa

E) subordinada adverbial subjetiva

[B]
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17. No período “Embora lhe desaprovassem a forma,
justificavam-lhe a essência”, podemos afirmar que ocorre uma oração:

A) coordenada explicativa

B) coordenada adversativa

C) subordinada adverbial conformativa

D) subordinada adverbial concessiva

E) subordinada integrante

[D]
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18. A conjunção "e" tem valor adversativo na frase:

A) Cheguei, vi e venci.

B) Arrumou as malas e despediu-se.

C) Deitei-me exausto e não consegui dormir.

D) Siga o meu conselho e não se arrependerá.

E) Analise os dados restantes e envie-os ao diretor [C]
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