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PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  CCOOMM  FFAABBIIAANNAA  FFEERRRREEIIRRAA  

1. Em “... morreremos flechados como um São Sebastião varado de ferros pontudos.”, ocorre 
a) a figura de linguagem denominada hipérbole.  
b) a figura de pensamento denominada antítese.  
c) a figura de linguagem denominada comparação.  
d) a figura de pensamento denominada eufemismo.  
e) a figura de linguagem denominada onomatopeia. 
 
2. Em “De repente, cessa o tumulto e estamos sós diante da lista de boas intenções...”, a vírgula foi 

utilizada para  
a) isolar adjunto adnominal antecipado.  
b) para indicar a supressão de uma palavra.  
c) para separar orações coordenadas sem conectivo.  
d) para isolar o vocativo.  
e) isolar adjunto adverbial antecipado. 
 
3.  Em “Às vezes é.”, a crase foi utilizada 

a) para atender à regência do nome “vezes”.  
b) para atender à regência do verbo “ser”.  
c) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.  
d) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.  
e) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina. 
 
4. Em “Pois tudo é construção”, sintaticamente, os termos destacados são, respectivamente, 
a) sujeito e predicado, sendo que ambos são termos essenciais à oração.  
b) predicado e sujeito, sendo que ambos são termos essenciais à oração.  
c) adjunto adnominal e predicado, sendo o primeiro um termo acessório e o segundo um termo essencial à 

oração.  
d) sujeito e adjunto adnominal, sendo o primeiro um termo essencial e o segundo um termo acessório à 

oração.  
e) sujeito e adjunto adverbial, sendo que ambos são termos acessórios à oração. 

 
5. Em “De repente, cessa o tumulto e estamos sós diante da lista de boas intenções...”, a expressão 

destacada 
a) trata-se de um adjunto adnominal e é um termo acessório à oração.  
b) trata-se de um adjunto adverbial e é um termo acessório à oração.  
c) trata-se de um aposto e é um termo acessório à oração.  
d) trata-se de um vocativo e é um termo acessório à oração.  
e) trata-se do sujeito e é um termo essencial à oração. 
 


