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1. Assinale a alternativa na qual as formas verbais estão corretamente conjugadas. 
a) Seria incrível se todos os músicos brasileiros compossem boas músicas. 
b) A música que entretém a moçada nem sempre é a de melhor qualidade. 
c) Se músicos estrangeiros virem ao Brasil, ficarão encantados com a nossa música. 
d) Se os músicos brasileiros fazerem somente música de qualidade, serão imbatíveis. 
e) Os melhores artistas estrangeiros vem o Brasil como um país promissor na música. 

 TEXTO 1 
 Neologismo 
 
 Beijo pouco, falo menos ainda. 
 Mas invento palavras 
 Que traduzem a ternura mais funda 
 E mais cotidiana. 
 Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 
 Intransitivo: 
 Teadoro, Teodora. 
 Manuel Bandeira 

2. No poema, o eu lírico não apenas inventa uma forma verbal, mas também a conjuga: “Teadoro, 
Teodora”. Assinale a alternativa que traz um enunciado com as formas verbais corretamente 
conjugadas. 

a) Se todos vocês fazerem uma reflexão aprofundada, entenderão o poder da língua. 
b) A Linguística será mais bem compreendida quando dispormos de educação de qualidade. 
c) Quem vir para o Brasil deve aprender português, para se comunicar bem aqui. 
d) No caso do Brasil, índios e africanos interviram no percurso da língua portuguesa. 
e) Se você vir um poliglota, saiba que, para ele, a atividade epilinguística é mais intensa. 

 Ao tratar uma letra de música como sendo um poema, o agente está a elogiar a música, como se o fato de 
uma letra de música ser um poema tornasse a letra mais relevante para o mundo. Do mesmo modo, 
chamar um compositor de poeta é exaltar o compositor. Pergunto: ser poeta aos olhos do mundo é mais 
importante do que ser compositor? 
 

(Adaptado de: MENEZES, Raquel. Disponível 
em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/literatura) 

 
3. Fazendo-se as devidas alterações, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos 

por um pronome em: 
a) elogiar-lhe – a tornasse – exaltá-lo 
b) elogiá-la – a tornasse – exaltá-lo 
c) elogiá-la – lhe tornasse – lhe exaltar 
d) lhe elogiar – tornasse-lhe – lhe exaltar 
e) elogiá-la – tornasse-lhe – o exaltar 
 
4. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, a gravidade desses impasses se faz sentir 

até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses nem mesmo amenizamos as consequências 
desses impasses. 
Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem 
dada, por: 

a) em cuja gravidade − lhes solucionamos − suas consequências 
b) cuja gravidade − os solucionamos − suas consequências 
c) da qual gravidade − solucionamo-los − as consequências dos mesmos 
d) onde a gravidade − lhes solucionamos − as próprias consequências 
e) gravidade de cujos − os solucionamos − as consequências em si mesmas 


