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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  CCOOMM  FFAABBIIAANNAA  FFEERRRREEIIRRAA  

1. Em “...isso se deve à invenção dos remédios neurolépticos...”, o uso da crase ocorreu devido à 
regência do verbo, que requereu a preposição “a”, somado ao artigo definido “a” que acompanhou 
o substantivo “invenção”. Assinale a alternativa em que deve ocorrer o acento indicativo de crase 
no termo destacado pela mesma razão apresentada. 

a) As vezes precisamos descansar para estudar mais. 
b) A medida que foi calculada durante o projeto não foi suficiente. 
c) Eles se referiam a ela como se a conhecessem. 
d) Os meninos pediram a minha mãe que trouxesse uma bola nova. 
e) Não obedeço a coordenadora de área desta instituição. 

 
2. No trecho “Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é 

esquecer.”, a oração em destaque classifica-se como subordinada 

a) adverbial condicional. 
b) adverbial modal. 
c) adverbial temporal. 
d) adjetiva explicativa. 
e) adjetiva restritiva. 

 
3.  Considerando as normas gramaticais e as seguintes frases adaptadas do texto de apoio, assinale 

a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas, respectivamente.  

 
I. _______ discutir as soluções para o trânsito, a SUPER e a QUATRO RODAS reuniram especialistas. 

II. _______ oito anos que o número de carros no Brasil aumentou de 24,7 para 35,6 milhões.  

III. “Não faz sentido atravessar a cidade para conectar-se a um computador”, […] Sérgio Avelleda, 
secretário de transportes de São Paulo, expressou o mesmo ponto de vista ___________ assunto. 

a) A fim de – Faz – acerca desse 
b) A fim de – Faz – a cerca deste 
c) A fim de – Fazem – acerca daquele  
d) Afim de – Fazem – a cerca deste 
e) Afim de – Faz – acerca desse 

 
4. Assinale a alternativa em que se verifica um desvio gramatical no que diz respeito às normas de 

concordância. 
a) “[…] foi realizada a quinquagésima segunda Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável […]”.  
b) “Aos dias cinco e seis de dezembro de dois mil e doze [….]”. 
c) “Estiveram presentes o Ministro de Estado do Desenvolvimento [...], os Convidados Permanentes […], os 

(as) Conselheiros [...]”. 
d) “[…] o Secretário colocou em debate os destaques indicados, em que a grande maioria foi acatada pela 

Mesa [...]”. 
e) “[…] foi acordado a aprovação do Regimento Interno pelo Plenário [...]”. 

 
5. De acordo com a concordância verbal e nominal na Língua Portuguesa, analise as frases a seguir e 

assinale aquela que apresenta a explicação correta. 

a) Na frase “[...] Protestarei incansavelmente por um país melhor onde meu herdeiro será o mais novo 
morador.”, o verbo destacado está conjugado na 1ª pessoa do plural e está no modo subjuntivo. 

b) Em “Muitas dessas promessas “éticas” permanecem no discurso e não se realizam na prática [...]”, os 
verbos destacados estão conjugados na 3ª pessoa do plural e estão no modo indicativo. 

c) A frase “Freud se preocupou com essa questão.” apresenta o verbo destacado na 1ª pessoa do singular e 
no tempo pretérito imperfeito. 

d) Na frase “O problema é que encontramos algumas pessoas no decorrer dos anos que ficaram 
estacionadas no narcisismo primário e dali nunca mais saíram.”, o verbo destacado está conjugado na 3ª 
pessoa do plural, no modo imperativo. 

e) Na frase “Quando meu filho nascer, eu terei que tomar vergonha na cara e mudar o rumo da minha vida.”, 
o verbo destacado está conjugado na 3ª pessoa do singular, no tempo presente do indicativo. 

 
 


