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01. (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. 
 

02. (Enem)                                                                                                                                    

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. 

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 

 
03. (UMESP) Na frase "As negociações 

estariam meio abertas só depois de meio período 
de trabalho", as palavras destacadas são, 
respectivamente: 
a) adjetivo, adjetivo 
b) advérbio, advérbio 
c) advérbio, adjetivo 
d) numeral, adjetivo 
e) numeral, advérbio 

 
04. Aprenda a Chamar a Polícia 
Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas 
notei que havia alguém andando sorrateiramente 
no quintal de casa. 

Levantei em silêncio e fiquei acompanhando 
os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma 
silhueta passando pela janela do banheiro. 
Como minha casa era muito segura, com grades 
nas janelas e trancas internas nas portas, não 
fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não 

ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

As palavras destacadas acima são, 
respectivamente: 

a) pronome; adjetivo; advérbio 
b) advérbio; substantivo; adjetivo 
c) conjunção; advérbio; substantivo 
d) substantivo; conjunção; pronome 
 
05. Todas as palavras destacadas são pronomes, 
exceto: 

a) Aquela avenida é a mais larga da cidade. 
b) Mariana deixou cair os documentos. 
c) Teremos outras oportunidades. 
d) Visitamos o lugar onde fizeram as filmagens. 
e) Quem estava na fila do banco? 
 

06. (1ª P.D – Seduc-GO). Leia o texto abaixo e, em 
seguida, responda. 
Tristeza do infinito 
                                    Cruz e Sousa 
Anda em mim, soturnamente,  
uma tristeza ociosa,  
sem objetivo, latente,  
vaga, indecisa, medrosa.  
Como ave torva e sem rumo,  
ondula, vagueia, oscila  
e sobe em nuvens de fumo  
e na minha alma se asila.  
Uma tristeza que eu, mudo,  
fico nela meditando  
e meditando, por tudo  
e em toda a parte sonhando. 
Tristeza de não sei donde,  
de não sei quando nem como...  
[...] 
No trecho Tristeza de não sei donde, o termo 
destacado dá ideia de                                                                           
a) tempo 
b) modo 
c) dúvida 
d) concessão 
e) lugar 
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07. (2ª P.D – Seduc-GO). Leia o texto abaixo e 
responda. 

Miniconto 
                                                     Dalton Trevisan 
             Os dois irmãos eram os piores inimigos. 
Bem me lembro no enterro da velhinha. Eles 
seguravam a alça do caixão – e não se olhavam. 
Pálidos, mas de fúria. Nem a cruz das almas 
comoveu os dois. Se odiavam tanto que a finadinha 
bulia sem parar entre as flores. 
Disponível em: 
http://diedricheosmarlenes.blogspot.com.br/2008/01/oito- 
mini-contos-ou-grandes-poemas-de.html, acessado em 
24/04/12 

No trecho “Se odiavam tanto que a finadinha bulia 
sem parar entre as flores” a relação estabelecida 
pelo termo destacado é de 
a) finalidade 
b) tempo 
c) consequência 
d) oposição 
e) proporção 
 
08. (PUC-SP) Uma das alternativas abaixo 

está errada quanto à correspondência no 

emprego dos tempos verbais. Assinale-a. 

a) Porque arrumara carona, chegou cedo à 

cidade.                                                                    

b) Se tivesse arrumado carona, chegaria 

cedo à cidade.                                                             

c) Embora arrume carona, chegará tarde.                     
d) Embora tenha arrumado carona, chegou 

tarde.                                                                       
e) Se arrumar carona, chegaria cedo à 

cidade 

09. (FUVEST-SP) 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. 

10. (PUC-SP) Assinale a alternativa em que 

somente advérbios foram acrescentados à frase: 

“O tempo passou.” 

 

a) O sofrido tempo não passou muito rápido, 
infelizmente.          
b) O tempo passou bastante, majestoso. 
c) Realmente, o tempo passou depressa 
demais.                             
d) Sim, o curto tempo já passou. 
 
11.  Assinale a frase que não apresenta locução 

adverbial.                                                                                           

a )“...a vista se perdendo no horizonte...”                                

b) “  É mais seguro ir andando, passo a passo...”              

c) “... um homem que vivera nas montanhas...      

d) ”... o delicioso sentimento de dignidade e 

liberdade.” 

 
 
GABARITO 
1. B 
2. A 
3. B 
4. A 
5. B 
6. E 
7. C 
8. E 
9. D 
10. C 
11. D 
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