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1. Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, o termo sublinhado pode ser substituído pelo que se 

encontra entre parênteses em 
a) Acho que devido a isso (desse modo) que escrevo. 
b) como explicar a espantosa revelação com que (da qual) termina um dos seus mais belos textos. 
c) Esta é a razão por que (pela qual) eu gostaria de ser cozinheiro. 
d) A cada semana sinto uma enorme tentação de parar de escrever. Para (Por) sofrer menos. 
e) tomava os cozinheiros como (pelos) seus mestres. 
 
2.  As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase: 
a) Os instrumentos que se utiliza no trabalho não mantém sentido por si mesmos. 
b) Não se deve ressaltar nas alegrias outra finalidade que não a de usufruí-las. 
c) A poucos interessam retirar das coisas mais simples a felicidade que pode nos trazer. 
d) Cabem aos trabalhadores encontrar sua realização para além do objeto que finaliza. 
e) Os instrumentos de que se valem quem deles precisa devem valer pelo que constroem. 
 
3. “Tu finges”, dirás, “não entender o que digo; ora, afirmo que ninguém pode viver agradavelmente se 

não vive também virtuosamente, coisa que não pode ocorrer com os brutos animais, que limitam ..I... 
seu bem ao alimento. Atesto, com toda a evidência: essa vida ...II... que chamo agradável só será bem-
sucedida se estiver unida ...III... virtude.” (Sêneca. Da vida feliz. Tradução de João Carlos Cabral 
Mendonça. São Paulo: Martins Fontes, 2009.) 

 Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas I, II e III do texto devem ser 
preenchidas, respectivamente, por: 

a) o − a − à 
b) ao − a − à 
c) o − à − à 
d) ao − à − a 
e) o − a – a 
 
4.  O segmento destacado está empregado em conformidade com a norma-padrão da língua em: 
a) Devido à um mal-entendido gerado pelo meu comentário, ele deixou de me escrever. 
b) As redes sociais são um espaço aonde pessoas interagem de modos variados. 
c) A foto sob que divulgou nas redes sociais gerou uma polêmica infrutífera. 
d) As postagens com que revelou sua opinião sobre o assunto foram bem recebidas. 
e) A campanha de vacinação, à qual foi divulgada nas redes sociais, foi um sucesso. 
 


