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01. (FJPF) - Dado o uso do pronome destacado na passagem e o mais atento para obter a terra, repetindo com você, pode-se dizer que a frase é gramaticalmente errada: a) O professor se dirigiu ao aluno e disse: Carlos, quero falar com você.  b) Reprovado, o aluno pensou consigo mesmo como daria a notícia aos
seus pais.  c) O professor sempre levava o mesmo livro para a aula.  d) O universitário com ele manteve sua id estudantil.  e Contar comigo mesmo para resolver problemas era o que estava em vigor para um estudante universitário. (CEPERJ) - ... Carregado de avisos confusos... O verbo vem digitado incorretamente
na frase: a) Viemos aqui agora para consultar um dicionário médico.  b) É importante sempre vir aqui consultar um dicionário médico.  c) Eles pensaram que estávamos morando aqui para consultar um dicionário médico.  d) Viemos hoje, de cada vez, para consultar um dicionário médico.  (e) Se chegarmos à biblioteca
amanhã, consultaremos o dicionário médico. 03. (UFPR) - Completo com pronomes e especificar a opção correta, entre os abaixo: 1. De repente lhe deu um livro para ler. 2. De repente deu o livro para. 3. Não há mais nada entre você e você. 4. Sempre houve um entendimento entre Kew e você. 5. Joseph, espere,
eu vou. a) ele, eu, eu, eu, eu, eu posso conseguir, eu, eu, eu, com você em) ela, eu, eu, eu, eu, com você d) ela, eu, eu, eu, eu, eu posso e) ela, eu, eu, eu, eu, eu, com você 04. (CEPERJ) - Entre as palavras abaixo, uma que não representa o plural metafônico, ou seja, aquele cujo plural não determina a mudança do
timbre da vogal tônica: a) idoso;  b) reforço;  Acordo;   d) O forno; e estragá-lo. 05. (FGV) - Em Azar, Azar, Azar. As pessoas são tão boas que nós, nós organizamos, por exemplo, políticos nojentos, como às vezes pensamos, quase todos eles., uma palavra que deve ser classificada como: a) uma conexão integral;  b)
pronome relativo;  c Uma conexão subordinada;  d) alargamento de partículas; (e) Uma desculpa. 06. (NCE-UFRJ) - Uma alternativa abaixo em que o termo destacado não é classificada como uma conexão: a) O aluno contou uma anedota, mas o professor não riu.  b) O aluno disse o caso para o professor rir.  c) O
professor ensinou corretamente conexões e pretextos.  d) O professor não queria que ninguém tivesse um arranhão.  e) Juquinha não sabe se sua piada vai agradar. 07. (FGV) - Entre os termos destacados das seguintes alternativas, não se desempenha um papel adjetivo. Note isso: a) Pense na área da periferia, na
rua ainda de barro, na lama pré-escolar,...  b) Pense na área da periferia, na rua ainda de barro, na lama pré-escolar,...  C) ... onde a segunda Casa de Leitura da capital foi aberta.  d) Um Com a Internet convida os jovens para outras leituras, com sites compactos, música e plástico.  (e) O assistente de gelo correu de
lazer, e vizinhos, convidados e a imprensa se misturaram para ouvir as histórias,...  08. (VUNESP) - A forma de tratamento utilizada corretamente em: a) Sr. Presidente da República: se Sua Excelência assim desejar, convocaremos outra reunião.  b) De acordo com a ordem do juiz honorário da 2ª Vara Cível da
comarca de S. Aix.A. Anexamos o certificado ao processo.  c) Convidamos você, o Governador, a adiar as audiências com os membros da União.  d) Por ordem de você, o novo Ministro, convidamos todos os funcionários para a inauguração do Conselho do Conselho Nacional de Obras.  (e) Sr. Chefe da Seção: Vamos
sentar-nos com você no seu pedido de licença. 09. (VUNESP) - Separar uma alternativa na qual há a equivalência correta entre formas verbais simples e compostas no período: (a) eu faria o mesmo/ fiz o mesmo;  b) meu shueur teria viajado/viajado;  c) Eu ainda não gosto do cachorro/amado;  d) todos
adivinhassem/dariam;  e tinha alguma nobreza/tinha.  10. (UPENET) - Eu não fumo, bebo ou cheiro. Eu só deito um pouco. (Tim Maya) Os verbos do período acima mencionado são conjugados no presente tempo. Se todos eles foram julgados no passado, qual das alternativas abaixo não conteria o errado?  Ele não
fumava, bebia ou cheirava. Eu ia mentir um pouco.  b) Eu não vou fumar, eu não bebo e eu não vou cheirar. Vou entrar um pouco.  c) Eu não fumava, bebia ou virilha. Você só vai mentir um pouco.  d) Ele não fumava, fumava e não cheirava. Só não tenho atenção.  Ele não fumava, bebia ou cheirava. Você só vai
mentir um pouco. 11. (UPENET) - Observe os termos sublinhados do seguinte trecho: Um especialista é uma pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e finalmente acaba sabendo tudo sobre qualquer coisa. (George Bernard Shaw) Sobre eles, é certo dizer: a) mais é uma palavra variável que aponta
para intensidade.  b) é menos classificada como palavra imutável, expressando a ideia de modalidade.  c) Tudo e nada são classificados como termos que se referem a qualquer anterior.  d) Cada vez menos são classificadas como palavras imutáveis que acabam com a ideia de intensidade.  e Menos expressa a ideia
do tempo, e nada se refere a algo anunciado anteriormente. 12. (UNIFAP) - Para celebrar a resposta correta, pegue o trecho: Aumentar a oferta de vagas no ensino superior e ampliar a política de inclusão e assistência aos alunos são metas que exigem investimento significativo....  a Foram utilizados artigos na
passagem para definir os termos a que se referem.  b) Não. destaque em um trecho.  c Os trechos são dominados por artigos vagos porque há necessidade de definir as condições a que se referem.  d) O termo serve como desculpa, por isso não é um artigo.  e Não há artigo presente na abreviação. 13. (VUNESP) -
Oração passageira - Calores intensos causaram chuvas à passiva analítica, pode-se: a) As chuvas foram causadas por calor intenso.  b) As chuvas são causadas por calor extremo.  c) As chuvas foram causadas por calor extremo.  d) As chuvas são causadas por calor extremo.  e As chuvas foram causadas por calor
extremo. 14. (VUNESP) - Note uma alternativa em que o termo, que está estressado, é um pronome relativo: a) Espero que todos os convidados cheguem em breve.  b) Eu não vou sair de casa hoje enquanto houver uma necessidade.  c) Leia esta nota que recebi ontem.  d) Venha em breve, para que o problema seja
resolvido.  (e) A partida de hoje será mais difícil do que ontem. 15. (VUNESP) - Marque uma alternativa que represente todas as palavras com o plural correto: a) pequenos animais - instituições de caridade - papelão - ama-perfeito - cristão;  b) questões - salários familiares - doces - limões - reais;  c) feijão - arranha-
céus - tikos-tikos - pernas - açúcar;  d) Corres-Corrs - sob a assinatura - cidadãos - ambientes - sacerdotes-nosso;  e degrais - ancestrais - cordões - decreto-leis - carrapatos. 16. (ACEP) - Preste atenção ao período: O mais prim, se você pode aplicar a ideia de modéstia para aqueles que vivem em tal ofício, o
conteúdo mais puritano não aparece na primeira pessoa e transmite caráter supostamente imaginário que eles não têm coragem de dizer sobre si mesmos.   Reserve uma alternativa que represente a sequência correta de classificação de palavras destacadas.  a Uma conexão holística, um pronome oblíquo mútuo;  b)
conexão condicional, pronome oblíquo reflexivo;  c Comunicação integral, pronome incerto do objeto;  d) Conexão condicional, pronome de negócios diretos;  e Conexão condicional, proness incerto do sujeito.  17. (FCC) - Termos destacados na frase: (a) Daí a necessidade de criação de empregos em cidades
pequenas se enquadra na mesma categoria gramatical.  b A reforma agrária não pode ser realizada uniformemente.  c No entanto, não se trata de engessar a população rural nas áreas rurais.  d) Não será o mesmo em terras férteis.  e A reforma agrária ajudará a reduzir a taxa de migração urbana local. 18.
(CESGRANRIO) - Marque a opção em que os verbos são corretamente interrompidos, de acordo com a norma cultural da língua: (a) Se estiver pronto para aceitar o convite, Eternamente grato.  b) Quando ele for a música, certamente será uma surpresa.  c) Eu só vou à cerimônia de casamento se ele vier comigo.  d)
Quando eu ver o carteiro, pedirei que ele entre em contato.  e certificarei a remessa se ela interferir no armazenamento. 19. (CESGRANRIO) - Entre os muitos nomes dos compostos, apenas corretamente dobrados: (a) olhos azul-turcos;  Escolas modelo;  c) Surdos e surdos;  d) poros solares; Guarda-chuvas. 20.
(FUMARC) - Proporcionar uma alternativa em que haja um erro de flexão substantivo: a) A famosa peça do Jovem foi interpretada pela primeira vez por bailarinos afro-brasileiros.  b) Os guardas civis tiveram que aceitar comportamentos seguros apresentados pelos prisioneiros.  c) Nas escolas modelo existem muitos
mapas do mundo para orientar os alunos quando notícias de outros países são lançadas.  d) O editor-chefe foi unânime em que o show mais bonito foi o fornecido pelos porta-bandeiras. 21. (CESGRANRIO) - Marque uma opção na qual algumas orações não representam a conversão de uma voz verbal: a) O que eu
fiz, nenhum animal jamais fará. O que foi feito por mim não teria sido feito por nenhum animal.  b) O poeta espanhol Federico Garcia Lorca foi atingido por Nova York. / O poeta espanhol Federico Garcia Lorca foi atingido por Nova York.  c) Enquanto os turistas admiram a qualidade da comida nos magníficos
restaurantes... / Enquanto a qualidade da comida é admirada pelos turistas nos magníficos restaurantes.  d) Lorca incentiva aqueles que se beneficiam desse sistema... / Aqueles que se beneficiam desse sistema são interrogados por Lorca.  (e) Lorca acusa os detentores de poder e riqueza de mascarar uma dura
realidade social... / Detentores de poder e riqueza são acusados por Lorca de camuflar a realidade social. 22. (FEC) - Alternativa, na qual todos os nomes de números flexíveis como cidadãos: (a) notário - cristão - alemão;  b) órgão - registrador - julgamento;  c) Cristão - corte - órgão;  d) Registrador - órgão - notário;  e
Christian - Alemão - julgamento. 23. (FEC) - Ao converter a passiva analítica em passiva pró-natural, há um erro em: a) Os jatos eram desconhecidos /os jatos não eram conhecidos.  b) Não foram encontrados antibióticos/ nenhum antibiótico foi encontrado.  c) Quando algumas das regras e padrões da natureza e seus
relacionamentos começaram a ser observados / quando algumas das regras e padrões da natureza e suas relações começaram a ser observadas.  d) A comunidade já foi ouvida, através de plebiscitos/já ouvindo a comunidade, através de plebiscitos.  e Por algum tempo, esta prática será estendida ao longo do / Por
algum tempo, essa prática se espalhará pelo mundo. 24. (COMPERVE) - Portanto, ter o que dizer é uma pré-condição para o sucesso das atividades de escrita. Não há conhecimento linguístico (léxico ou gramatical) que ofusque a falta de nada a dizer.  Morfologicamente, sem ter nada a dizer, é um bloco semântico
que se comporta, em um fragmento, como: a) o advérbio do local;  b) Um pronome incerto;  c) Um substantivo;  d) locais pré-positivos. 25. (ACEPE) - Marque uma alternativa que represente substantivos plurais consagrados, gênero, impressão, irmão, coração e contador: a) consagração, piso, impressões, irmãos,
corações, contadores;  b) consagrações, pisos, impressões, irmãos, corações, varandas;  c) consagrações, hess, impressões, 9ps, corações, contadores;  d) consagrações, hess, impressões, yrms, corações, varandas;  e Consagrações, hess, impressões, irmãos, corações, contadores. 26. (FJPF) - O verbo provir é
devidamente inflexionado em exposição ... Eu diria que a surpresa do resultado vem do fato de que tais argumentos encontraram uma recepção tão positiva.  A variante em que este verbo equivocadamente ultrapassa: a) Assumimos que a surpresa do resultado vem desse fato.  b) Ninguém acreditava que a surpresa
do resultado veio tão só a partir deste fato.  c) Havia outros fatos dos quais, é claro, veio o resultado surpresa.  d) A surpresa do resultado não veio disso, mas de outro fato.  e, sem dúvida, a surpresa do resultado, não proporcionada por outro, mas a partir deste fato. 27. (FJPF) - O composto destacado durante o
período E como a produção foi feita a granel, houve a necessidade de formar também a massa de consumidores pode ser substituída, sem alterar o significado, por: a) embora;  Compartilhar, que;  c) Desde então;  d) desde que;  E Então. 28. (FJG) - Em pobres cavalos selvagens destinados a uma fábrica que os
transformará em um precioso produto enlatado, orações proeminentes são equivalentes a um: (a) substantivo;  b) pronome;  c O advérbio;  d) um adjetivo. 29. (CESGRANRIO) - ... quanto maior a punição, maior a garantia de punição e menor a cláusula de crime. Os locais conjuntivos presentes na passagem transcrita
são classificados como: (a) consistentes;  b) Causa e efeito;  c) proporcionalmente;  d) Concessionária;  e Conformal. 30. (FGV) - Por parte do Brasil, a disposição de diálogo continuou, e não foram necessários terceiros presentes na conversa.  No trecho acima, terceiros e presentes são classificados como: (a)
números e adjetivos;  b) Substantivo e adjetivo;  c Um adjetivo e um substantivo;  d) numérico e substantivo;  e Adjetivo e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ОТВЕТЫ: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A DCCDBEBEADAACB 16 17 18 19 20 21 22 23
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