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349 - Assinale a alternativa incorreta:

 Seria mais econômico para mim vender o carro

 Pesam sérias acusações sobre mim e ti

 Depois do espetáculo, todos queriam falar consigo

 Tenho certeza, porque ela falou com nós mesmos

 
350 - Assinale a alternativa que não apresenta pronome indefinido ou locução:

 Jamais houve qualquer manifestação de apreço ou de desdém

 Não faças a outrem o que não queres par ti

 É mister que se façam bastantes exercícios

 Não moro na fazenda porque lá a vida é muito monótona

 
351 - Assinale a alternativa em que não ocorre pronome interrogativo:

 Ainda não sei quem escreveu aquele bilhetinho

 Aonde você quer chegar com tanta pressa?

 Poderias me dizer qual será o teu próximo passo

 Que lhe parece este programa? Fácil? Difícil?

 
352 - Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, um pronome pessoal do caso reto (sujeito) e um do
caso oblíquo (objeto direto):

 Eu comecei a reformar a natureza por este passarinho

 E mais uma vez me convencia da "tortura" destas coisas

 Todos a ensinavam a respeitar a natureza

 Ela os ensina a fazer ninhos nas árvores

 
353 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase: As crianças, _________ enorme
capacidade de criar deve ser continuamente exercitada, encontram variados meios de escapar do mundo



_____imperam as leis de objetos industrializados.

 cuja, em que

 cujas, onde

 a cuja, para que

 cuja a, em que

* Resposta alterada, maiores informações no gabarito e resultado do recurso.

 
354 - A carta vinha endereçada para ______e para _____: _____é que abri.

 mim, tu, por isso

 mim, ti, por isso

 mim, ti, por isso

 eu, ti, por isso

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 
355 - Assinale o período com erro relacionado ao emprego dos pronomes relativos:

 O livro a que me referi é este

 Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida

 O livro em cujos os dados nos baseamos é aquele

 A pessoa perante a qual compareci foi muito agradável

 
356 - São excelentes técnicos, _______ colaboração não podemos prescindir.

 cuja

 de cuja

 que a

 dos quais a

 
357 - Em Ajeito-lhe as cobertas, o pronome lhe exerce a mesma função em que:

 Luz sempre lhe afugenta o sono

 O irmão dizia-lhe para ser sério

 Vinha-lhe, então, a raiva

 Sempre lhe negavam uma resposta

 
358 - Por favor, passe _______caneta que está aí perto de você; ________ aqui não serve para __________
desenhar.

 essa, esta, eu

 esta, esta, mim

 essa, essa, eu



 essa, esta, mim

 
359 - Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo: 1. Não foi essa a pessoa ___aludi 2.
Há fatos ________nunca nos esquecemos 3 Itaipu foi uma das obras _______construção mais comprometeu o
orçamento nacional 4. A conclusão ____chegou não tem o menor fundamento 5. O conferencista, _______
conhecimentos desconfiávamos, foi infeliz em suas colocações

 à qual, de que, em cuja, a que, de cujos

 a que, de que, cuja, a que, de cujos

 a qual, dos quais, com cuja, a qual, dos quais

 a quem, que, em cuja, à qual, em cujos

 
360 - Assinale o item em que não ocorre pronome pessoal reflexivo:

 Os amigos olharam-se emocionados

 A criança feriu-se com o lápis

 Ofereceu-se um prêmio ao atleta

 Olhou-se no espelho e assustou-se com seu ar doentio

 
361 - Assinale o único item correto:

 Vou consigo ao teatro hoje.

 Esta pesquisa é para mim fazer?

 Nada de sério houve entre eu e tu

 O diretor conversou com nós dois

 
362 - Em "V.M. é esperado no salão nobre", o pronome refere-se a um:

 Duque

 Príncipe

 Imperador

 Arquiduque

 
363 - Assinale o item que apresenta um erro:

 Esta carta, desejo mantê-la em segredo

 V.Exª quer que mande subir vossa bagagem

 Eu sei que há muitas pessoas que não concordam conosco

 Prometeu que falará com nós todos

 
364 - Assinale as frases abaixo: 1. Não houve desentendimentos entre mim e ti 2. Deixem-me explicar o que
houve 3. Para mim, aceitar essa condição é humilhante

 Todas estão corretas



 1 e2 estão corretas

 2 e 3 estão corretas

 1 e 3 estão corretas

 
365 - Assinale a alternativa incorreta:

 Percebi que o plano era para eu desistir do jogo

 Não vá sem mim ao cinema

 Já houve discussões entre eu e você em outras ocasiões?

 Pesam suspeitas sobre você e mim.

 
366 - Assinale a frase em que há pronome possessivo substantivo:

 Você já preparou sua mochila

 Ele aparenta ter seus trinta anos

 Lembre-se de responder à minha carta

 Este é o meu carro, onde está o seu

 
367 - Assinale o item que apresenta algum erro:

 Remeti ao nosso representante os documentos e promissórias

 Vossa Senhoria examinou nosso pedido de exoneração?

 Vossa Excelência provocou polêmicas com vosso discurso ontem

 Seus amigos e amigas me convidaram para a recepção

 
368 - Em as frases há um pronome demonstrativo, exceto em:

 Eu não posso fazer esse trabalho

 Todos a acharam simpática

 Não esperava encontrar tal pessoa

 Meus amigos prepararam esta bela surpresa

 
369 - Assinale a única frase em que há um pronome demonstrativo combinado com preposição:

 Eles foram à igreja acompanhar os noivos

 Ninguém conhecia os candidatos: votaram no que pareciam mais simpático.

 O prejuízo da companhia é o que me preocupa agora

 Qualquer um dos alunos é capaz de resolver esta questão

 
370 - Assinale a alternativa sem pronome indefinido:

 Fui à livraria e comprei vários livros técnicos



 Espero que isto não aconteça mais a ninguém

 Quaisquer dúvidas serão esclarecidas pelo professor

 Estava me pareceu a pessoa certa para o serviço

 
371 - Assinale o item em que o pronome foi corretamente analisado:

 Ela está conversando com alguns colegas. (Pronome indefinido Substantivo)

 Ele foi ver o que estava acontecendo (pronome. Pessoal)

 As notícias deixaram-na feliz. (Pronome demonstrativo adjetivo)

 Todos são responsáveis pelo sucesso (pronome indefinido substantivo)

 
372 - O pronome não foi corretamente analisado. Assinale:

 Qualquer problema o abala. (Pronome indefinido)

 É claro que eu os conheço. (Pronome demonstrativo)

 Explique-me o que houve (pronome demonstrativo)

 Não lhe diga nada (pronome pessoal)

 
373 - Em todos os itens foram destacados pronomes, exceto em:

 Certas notícias nos deixam vagamente preocupados

 Alguma coisa aconteceu na cidade

 Todo mundo sabe que isso é boato

 Veja se o cálculo está certo

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 
374 - Em "Nem tudo que reluz é ouro", a palavra destacada é:

 pronome adjetivo demonstrativo

 pronome adjetivo indefinido

 pronome substantivo indefinido

 pronome relativo

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 
375 - "Contaram-me casos que nunca mais esquecerei", a palavra destacada é:

 pronome adjetivo indefinido

 pronome relativo

 pronome substantivo demonstrativo

 pronome substantivo possessivo

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 



376 - "Desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? - como esta: em que sempre me via com um vestidos de
eterna festa" (C. Meireles) - O pronome "esta", que ocorre repetido no texto, indica:

 algo próximo à pessoa de fala

 algo próximo a pessoa de quem se fala.

 algo próximo à pessoa com quem se fala

 algo próximo ao leitor

 
377 - "Sabino teve medo do que o homem ia dizer", o temo destacado é:

 preposição

 preposição de + artigo o

 preposição de + pronome o

 pronome demonstrativo (daquilo)

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 
378 - Assinale o emprego incorreto do pronome demonstrativo:

 A mulher é mais tolhida socialmente que o homem. A este se permitem direitos que se negam àquela

 Em 1944 ainda havia guerra. Esta época traumatizou a humanidade.

 O que dizer dessas opiniões que acabaste de expor

 Estes documentos que tenho aqui comigo, não os revelarei tão cedo

 
379 - Assinale a alternativa em que o emprego dos demonstrativos não esteja de acordo com a norma culta:

 Não consegue entender-se consigo mesma.

 Vocês são os mesmo de sempre

 Vossa Excelência mesma garantiu o contrato

 Vós próprias recomendastes o moço para o cargo

 
380 - Assinale o item em que o pronome relativo destacado não poderia ser substituído pelo pronome que:

 Nasceu uma nova teoria da qual temos pouco conhecimento

 Fui visitar o lugar no qual nasci

 Divulgaram os critérios segundo os quais seriam julgados

 Discutiam-se as razões pelas quais se demitiu o ministro.

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 
381 - "E cada qual que se retraísse: todos tinham a impressão do perigo; ninguém queria expor-se a queimar a
roupa. "No período há:

 três pronomes substantivo demonstrativos

 três pronomes substantivo indefinidos

 dois pronomes substantivo e um pronome adjetivo indefinido



 três pronomes adjetivos indefinidos

 
382 - Assinale a frase sem pronome interrogativo:

 Tem certeza de que ela chora, em vez de rir?

 Meu relógio parou. Pergunto-lhe quantas horas são?

 Que é que manda mais, Constituição ou Declaração?

 Quem importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte?

 
383 - Assinale o item com erro no emprego do pronome demonstrativo:

 Maria, quem é esse jovem que está com você?

 "Amai-vos uns aos outros"! São estas as verdadeira palavras.

 1977, como foi bom aquele ano!

 Não concordo com aquelas palavras que José pronunciou.

 
384 - Assinale a alternativa que contém a abreviatura da "expressão de tratamento" correspondente ao título
enumerado:

 Papa ......................................... V. S.ª.

 Juiz ......................................... V. Em ª

 Reitor ......................................V. Magª

 Coronel ...................................V. Exª

 
385 - Aponte a letra em que o "se" dá apenas a ideia de reflexibilidade:

 Não se dorme naquele lugar

 Falam-se verdades, brincando

 Fique, não se vá

 Você se alegra com minha chegada?

 
386 - V. Exª ________ que posso __________?

 julgais - auxiliá-lo

 julga - auxiliar-vos

 julga - auxiliá-lo

 julgais - auxiliar-vos

 
387 - Assinale a frase com erro de colocação pronominal:

 Tudo me era completamente indiferente

 Ela não me deixou concluir a frase

 Este casamento não deve realizar-se



 Ninguém havia lembrado-me de fazer as reservas

 
388 - Assinale a frase incorreta:

 Nunca mais encontrei o colega que me emprestou o livro

 Retiramo-nos do salão, deixando-os sós

 Faça boa viagem! Deus proteja-o

 Não quero magoar-te, porém não posso deixar de te dizer a verdade

 
389 - "O funcionário que se inscreve, fará prova amanhã": 1. Ocorre próclise em função do pronome relativo 2.
Deveria ocorrer ênclise 3. A mesóclise é impraticável 4. Tanto a ênclise quanto a próclise são aceitáveis

 Correta apenas a 1ª afirmativa

 Apenas a 2ª é correta

 São corretas a 1ª e a 3ª

 A 4ª é a única correta

 
390 - Assinale a colocação inaceitável:

 Maria Oliva convidou-o

 Se abre a porta da caleça por dentro

 Situar-se-ia Orfeu numa gafieira?

 D. Pedro II o convidou

 
391 - O pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos períodos. Qual?

 Isto me não diz respeito! Respondeu-me ele, afetadamente

 Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente

 Os conselhos que dão-nos os pais, levamo-los em conta mais tarde

 Amanhã contar-lhe-ei por que peripécias consegui não envolver-me

 
392 - Estas conservas são para nós __________ durante o inverno. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:

 alimentarmos- nos

 alimentar- mo- nos

 nos alimentarmos

 nos alimentarmo- nos

* Resposta alterada, maiores informações no gabarito e resultado do recurso.

 
393 - Caso _______ lá, _______, para que não _______ . Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas:

 se demoram - avisem-nos - nos preocupemos



 se demorem - avisem-nos - preocupemo-nos

 demorem-se - nos avisem - preocupemo-nos

 demorem-se - nos avisem - nos preocupemos

 
394 - Do lugar onde _______, ______um belo panorama, em que o céu ________com a terra

 se encontrava - se divisava - ligava-se

 se encontravam - se divisava - ligava-se

 se encontravam - divisava-se - se ligava

 encontravam-se - divisava-se - se ligava

* Resposta alterada, maiores informações no gabarito e resultado do recurso.

 
395 - O pronome está mal colocado em apenas um dos períodos. Identifique-o:

 Finalmente entendemos que aquela não era a estante onde deveriam-se colocar cristais

 Ninguém nos falou, outrora, com tanta sinceridade

 Não se vá, custa-lhe ficar um pouco mais?

 A mão que te estendemos é amiga

 
396 - O diretor examinará o processo ainda hoje: Passando para a voz passiva, obtém-se a forma verbal:

 foi examinado

 é examinado

 terá sido examinado

 será examinado

 
397 - O menino ia assinalando as respostas numa folha. Passando para a voz passiva, obtém-se a forma
verbal:

 foram assinaladas

 tinham sido assinaladas

 iam sendo assinaladas

 eram assinaladas

 
398 - Os campos foram invadidos pelas águas dos rios que, naquele ano, destruíram toda a plantação:
Passando para a voz ativa e para a passiva, respectivamente, obtêm-se as formas verbais:

 invadirão - era destruída

 invadiram - foi destruída

 tinham invadido - é destruída

 foi invadido - foi destruído

 



399 - Passando para a voz passiva a frase "Os guardas mantiveram o povo a distância. " Teremos:

 Manter-se-ão os guardas a distância

 Manter-se-ia o povo a distância

 Manteve-se o povo a distância

 Mantêm-se os guardas a distância

 
400 - Assinale o item com verbo defectivo:

 Demoliram vários prédios naquele local

 Elas se correspondem frequentemente

 Coube ao juiz julgar o réu

 Compramos muitas mercadorias remarcadas

 
401 - Aponte a alternativa, se houver, em que o verbo reaver está correto:

 É necessário que você reavenha o dinheiro

 É necessário que você reaja o dinheiro

 É necessário que você reaja o dinheiro

 N.D.A.

 
402 - É possível que ______ novidades interessantes, que ______ e _______ ao mesmo tempo:

 surjam, divertem, instruam

 surjam, divirtam, instruam

 surgem, divertem, instruem

 surgem, divirtam, instruam

 
403 - Assinala a única alternativa correta:

 Tu disseste a verdade

 Se eu quisesse, eu farei

 Não tenhais medo da vida

 Ouve, crê e cale!

 
404 - "Quando eu cheguei, o avião havia partido "a frase correspondente é:

 ... o avião partiu

 ... o avião partia

 ... o avião tinha partido

 ... o avião teria partido

 



405 - "Quando eu cheguei, ela já ______ embora". (Verbo ir):

 tivera ido

 fosse

 fora

 foi

 
406 - "Você queria que eu ________? Não ____fazê-lo, pois só _______dos motivos da briga, depois que o
atingiram:

 intervisse, pôde, soube

 intervisse, pude, soube

 interviesse, pude, soube

 interviesse, pude, sobe

 
407 - Que fizeste com os papéis que te dei? _______ que só havias ______a metade deles. Já _____os
demais:

 Disseste, revisto, reouveste

 Dissestes, revido, reavestes

 Dissestes, revisto, reaveste

 Disseste, revido, reaveste

 
408 - Nós _____agora de São Paulo. Ontem nós ________de Minas Gerais Nós ________o filme há um ano
Neste instante __________você:

 viemos, vemos, vimos, vemos

 vimos, viemos, vimos, vemos

 viemos, vimos, viemos, vimos

 viemos, vimos, vimos, vemos

 
409 - Marque a frase de sintaxe incorreta:

 Devem existir livros sobre esse assunto

 Não deveria haver desavenças entre irmãos

 Se não houvesse ingratidões, não haveria fineza

 Hão de haver meios de salvar os meninos da rua

 
410 - Assinale o item em que a norma culta repudia o uso do verbo ter:

 Cada onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão

 Eles, quando não têm aula, passam o dia lendo

 Tinham ocasiões em que todos gritavam ao mesmo tempo

 Havia professores que o tinham em boa conta



 
411 - Assinala a frase correta:

 Se você requisesse e seu advogado intervisse, talvez reavesse todos os seus bens

 Se você requeresse e seu advogado intervisse, talvez reouvesse todo os seus bens

 Se você requisesse e seu advogado interviesse, talvez reaveria todos os seus bens

 Se você requeresse e seu advogado, intervisse talvez reaveria todos os seus bens

 
412 - Marque o item com erro:

 Viemos ontem pelo trem

 Vimos o seu amigo quando chegou

 Se nos convir, falaremos com ela

 Não vos convençais tanto

 
413 - A única forma verbal aceitável:

 se eles manterem a palavra

 Ele reteu as crianças em casa

 Quando eu dispor de tempo

 Se tu sustiveres a palavra

 
414 - O verbo não está bem flexionado:

 É necessário que a gente se precavenha

 É necessário que ela se previna

 É necessário que te precates

 É necessário que nos acutelemos

 
415 - A única forma verbal aceitável:

 É preciso que reconquistemos o lugar perdido

 É preciso que reajamos o lugar perdido

 É preciso que reavamos o lugar perdido

 É preciso que reavemos o lugar perdido

 
416 - A forma verbal correta é:

 Que eu me precavenha

 Que eu me precaveja

 Ele interviu

 Se eu me precavesse



 
417 - Forma verbal errada:

 Não ponde o dedo em ferida alheia

 Não odieis o vosso próximo

 Não odeies o teu próximo

 Não intervenhais neste assunto

 
418 - Em apenas uma das frases a forma verbal está errada:

 Sustende a corda com firmeza

 Ontem ceiamos a casa de amigos

 Quero que delineeis este esquema

 Não receies as más línguas

 
419 - Em uma das frases a forma verbal é inaceitável:

 Eu intervi na hora

 Quando enraivece, ele demole tudo

 Enquanto enxáguo a louça, quero que ágües as plantas

 É bom que delineemos rapidamente o esquema

 
420 - ) Elas _______a casa arrumada Eles se ________ na praia Eles __________ grande sucesso. Quando
______ as chuvas, tudo fica muito verde .

 Mantem, entretem, obtem, sobrevem

 mantêm, entretêm, obtêm, sobrevêm

 mantêem, entretêem, sobrevêem

 n.d.a

 
421 - Assinale a frase na qual o se não é pronome apassivador nem índice de indeterminação do sujeito:

 Estudou-se o assunto

 Ela se suicidou ontem

 Falou-se muito sobre aquela festa

 Aos inimigos não se perdoa

 
422 - Aponte a alternativa na qual o "se" é índice de indeterminação do sujeito.

 Trabalha-se dia e noite

 Pedro atirou-se no trabalho

 Maria se faz de boba

 Todos se julgam espertos



 
423 - "O herdeiro, longe de compadecer-se, sorriu e, por esmola, atirou-lhe três grãos de milho. O se no trecho
anterior é:

 índice de indeterminação do sujeito

 pronome apassivador

 pronome reflexivo

 parte integrante do verbo

 
424 - Assinale a alternativa com erro:

 Já se ouviam os primeiros cantos dos pássaros

 Na torre da igreja, bateram, agora mesmo, duas horas

 No meu registro, ainda faltam algumas notas

 Não se vê mais pessoas como aquelas por aqui

 
425 - Assinale a alternativa com erro:

 Ele disse que deve haver muitos alunos neste colégio

 Hoje faz exatamente dois anos que tudo aconteceu

 Durante a tarde, ainda se ouviu, ao longe, alguns tiros

 As lutas que houve naquele tempo mataram muita gente

 
426 - O verbo haver foi incorretamente empregado na alternativa:

 Não havia dúvidas de que ele era o culpado

 Ainda hão de existir pessoas que se lembrem do caso

 Creio que não haverão mais problemas nesta escola

 O policial informou que houve acidentes naquela região

 
427 - "Assim que _______dez horas no relógio da torre, dois velhos __________fechar a porta do casarão".

 soa, vêm

 soam, vem

 soam, vêm

 soa, vêem

 
428 - Assinale o item que completa corretamente as lacunas da frase: I - Os mais preocupados com a situação
_____realmente nós dois. II - Daqui a Jundiaí _________ apenas 60 quilômetros. III - Os estudos ________
sua maior lida.

 eram, é, era

 era, são eram

 éramos, são, são



 era, é, era

 
429 - Marque a alternativa em que a crase é facultativa:

 Contei o caso à Maria

 Paguei o que devia à dona da loja

 Saiu às quinze horas

 Por desobedecer às regras do jogo, fui expulso

 
430 - A crase está errada na alternativa:

 Fiz alusão à Roma antiga

 Fazes referências às criaturas estranhas

 Saíram às pressas

 Obedecendo à ordem geral, compareceu ao desfile

 
431 - Não ocorre crase:

 Pediu desculpas a S. Exª

 Assistiremos a missa

 não o levaremos aqueles sombrios lugares

 Lá estaremos as dezessete horas

 
432 - Preencha corretamente as lacunas: 1. Apesar da insistência, não compareci ___ jantar 2. Ganhou uma
joia semelhante ___ que lhe haviam roubado 3. Naquele dia, não atendeu ___ nenhuma chamada 4. Aludiu ___
outras obras do autor

 aquele - à - a - à

 aquele - a - à - a

 àquele - à - à - a

 àquele - à - a - a

 
433 - Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa?

 Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares.

 Sou favorável a que o aprovem.

 Desejo-te isto que sejas feliz

 O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular.

 
434 - Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal:

 "Tanto eu como Pascoal tínhamos preço de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade"

 " Era preciso que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro Barqueiro."



 "Para encurtar a história patrãozinho achamos Pedro Barqueiro no rancho que só tinha três divisões a sala,
o quarto dele e a cozinha."

 " Quando chegamos, Pedro estava no terreiro debulhando milho que havia colhido em sua rocinha ali perto
"

 
435 - As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivo exceto:

 Decidiu-se que o período subiria de preço.

 É muito bom que o homem vez por outra reflita sobre sua vida.

 Ignoras quanto custou meu relógio?

 Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos

 
436 - Na frase " Argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas" as orações introduzidas pela
conjunção que são respectivamente:

 Ambas subordinadas substantivas objetivas diretas

 Ambas subordinadas subjetivas

 Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva.

 Subordinada objetiva direta e coordenada assindética.

 
437 - Em " É possível que comunicassem sobre política" a segunda oração é:

 Subordinada substantiva subjetiva.

 Subordinada adverbial predicativa.

 Subordinada substantiva predicativa

 Principal

 
438 - Assinale a pontuação errada:

 Falei com ele com tanta segurança, que nem discordou de mim.

 Porque falei com ela, para mim não há mais dúvidas

 Falei com ela que eu, estaria aqui cedo hoje se tudo corresse bem

 Falei ao chefe que, se o plano corresse bem, estaríamos salvos

 
439 - Dadas as sentenças: 1. Quase todos os habitantes daquela região pantanosa e afastada da civilização
morrem de malária 2. Pedra, que rola, não cria limo 3. Muitas pessoas observavam com interesse, o eclipse
solar - Deduzimos que:

 apenas a nº 1 está correta

 apenas a nº 2 está correta

 apenas a nº 3 está correta

 todas estão corretas

 
440 - Marque onde há erro na regência do verbo:



 Ele chegou na cidade ontem à noite.

 Eu o vi ontem, no cinema.

 Obedeça às minhas ordens.

 Informei os amigos sobre a carta.

 
441 - Que frase apresenta erro na regência nominal?

 Ninguém está imune a influências.

 Ela já está apta para dirigir.

 Tinha muita consideração por seus pais.

 Ele revela muita inclinação com as artes.

 
442 - Assinale a alternativa onde ocorre erro de pontuação.

 Os pássaros, sempre, voltam para os ninhos.

 Na semana passada, os meninos deixaram seus brinquedos no parque

 Se não estivesse chovendo, teria ido ao cinema.

 Manoel, o padeiro, quebrou a perna e não veio hoje.

 
443 - Assinale a alternativa onde o verbo pôr está conjugado na 1ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do
modo indicativo.

 pomos.

 púnhamos

 pusemos

 ponhamos

 
444 - Na frase Este é o perfume de que mais gosto, a palavra que é classificada morfologicamente como:

 substantivo

 advérbio

 pronome relativo

 preposição

 
445 - Na frase A loja ficou repleta de clientes, o termo destacado é:

 objeto direto

 agente da passiva

 complemento nominal

 objeto indireto

* Esta questão foi anulada, maiores informações no resultado do recurso.

 



446 - Em qual das alternativas abaixo ambas as palavras apresentam 8 letras e 6 fonemas?

 gasolina - cochicho

 passarela - passeata

 assessor - guitarra

 salsicha - caridade

 
447 - Os pronomes: meu, nosso, seu, são classificados como:

 pessoal

 possessivo

 interrogativo

 indefinido

 
448 - Assinale o vocábulo incorreto quanto à acentuação das oxítonas:

 pitú

 baú

 Piauí

 n.d.a.

 


