
 

1. Leia esta frase:  
 

Fui almoçar com a família de Marcelo, que me recebeu muito bem. 
 
a. Explique a ambiguidade presente na frase acima. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b. Reescreva a frase acima de duas formas diferentes de modo a eliminar a ambiguidade presente.  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Junte as orações, usando o pronome relativo adequado.  
 
a. Chegou o cirurgião. A equipe dele dará plantão esta noite.  

__________________________________________________________________________________________________ 

b. Aqui está a caixa. Vovó guarda os brinquedos nesta caixa.  

__________________________________________________________________________________________________ 

c. Silêncio era a coisa. Aquele homem mais gostava do silêncio. 

__________________________________________________________________________________________________ 

d. Houve várias festas. Muita gente participou das festas. 

__________________________________________________________________________________________________ 

e. Ela entrou rapidamente no edifício. Eu morava no edifício. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 UFMT - 2018 

O ser humano apresenta-se simultaneamente como um ser de necessidade e de criatividade. Dito de outra forma: 
como um ser que se autoafirma e ao mesmo tempo se conecta com outros. [...] 

Antes de mais nada ele é um ser de necessidade. Tem necessidade de comer, de vestir-se, de abrigar-se, de 
reproduzir-se, de comunicar-se, de ser feliz e de imaginar um sentido último da vida e do universo. [...] Grande parte das 
pessoas emprega seu tempo na dura faina pela sobrevivência. Pois trata-se de necessidades que devem ser 
permanentemente atendidas. [...] Para atender as suas necessidades, o ser humano se vê obrigado a abrir-se ao mundo. 
Cria a linguagem pela qual significa o mundo e inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros. Modifica o 
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mundo, ao mesmo tempo em que é modificado por ele. [...] O conjunto das modificações que faz no mundo e de si mesmo 
chama-se cultura. 
 
 3. Dependendo da situação linguística, o pronome relativo deve ser preposicionado, a exemplo de “Cria a linguagem pela 
qual significa o mundo e inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros. Assinale a afirmativa em que o pronome 
relativo está INCORRETAMENTE preposicionado.  
 
a. O servidor apresentou denúncia ao Serviço de Proteção ao Depoente da PM para o qual foi incluído. 
b. Os meios de que dispomos, atualmente, para adquirir conhecimentos são encontrados online. 
c. Sem dúvida, aquele é um monumento do qual todos os brasileiros se orgulham.  
d. Está em preparo uma lei com que simpatizamos para melhorar o sistema político brasileiro. 
 
4. Considere as frases abaixo:  

“… um aumento diário de 100 mil pessoas e mais da metade delas vive em áreas urbanas.” 
“… oferta de transporte público com qualidade e sem emissão de gases de efeito estufa…” 

“… e deve se basear em dados reais da cidade para ter sucesso”. 
As preposições destacadas acima expressam, correta e respectivamente, noção de: 
a. modo, ausência e causa. 
b. lugar, meio e direção. 
c. causa, concessão e instrumento. 
d. finalidade, modo e direção. 
e. lugar, ausência e finalidade. 
  
5. Leia a música, a seguir, para responder à questão.
 

                                                                 A raça humana 
Gilberto Gil 

A raça humana é  
Uma semana 
Do trabalho de Deus 
 
A raça humana é a ferida acesa 
Uma beleza, uma podridão 
O fogo eterno e a morte 
A morte e a ressurreição 
 
A raça humana é  
Uma semana 
Do trabalho de Deus 
 
A raça humana é o cristal de lágrima 
Da lavra da solidão 
Da mina, cujo mapa 
Traz na palma da mão 
 
 

 
 
A raça humana é  
Uma semana 
Do trabalho de Deus 
 
A raça humana risca, rabisca, pinta 
A tinta, a lápis, carvão ou giz 
O rosto da saudade 
Que traz do Gênesis 
Dessa semana santa 
Entre parênteses 
Desse divino oásis 
Da grande apoteose 
Da perfeição divina 
Na Grande Síntese 
 
A raça humana é  
Uma semana 
Do trabalho de Deus 
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A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. 
a. É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por exemplo). 
b. O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao substantivo mapa na expressão "cujo 
mapa". (v.13) 
c. O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número. 
d. O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas em geral. 
e. O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. 
 
6. Assinale a alternativa em que, CONTRARIANDO A NORMA CULTA, usou-se ou deixou-se de usar uma preposição antes 
do pronome relativo.  
a. No momento que os gaúchos chegaram, os castelhanos soltaram vivas. 
b. A moça, que os amigos generosamente acolheram, portou-se como uma verdadeira dama. 
c. Era uma flor belíssima, de cujo olor extraíra o poeta sua inspiração. 
d. Tinha mãos sujas da graxa em que a peça estivera mergulhada. 
e. A linguagem era recheada de palavras pretensamente eruditas, que o condenavam. 

 



 
7. (CESGRANRIO – 2011) Considere a sentença abaixo. 

“Mariza saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus”. 

 

As duas orações do período acima estão unidas pela palavra “e”, que, além de indicar adição, introduz a ideia de: 
 
a. oposição 
b. condição 
c. consequência 
d. comparação 
e. união 
  
8. (NCE-UFRJ – 2010) “Dicas para acelerar sem perder o ritmo”. Nessa frase, os dois conectivos sublinhados indicam, 
respectivamente: 
 
a. direção e negação; 
b. Comparação e ausência; 
c.  finalidade e concessão; 
d.  modo e condição; 
e.  movimento e modo. 
  
9. Em “Aparentemente são muito mais desenvolvidos do que nós”. O vocábulo que melhor representa o sentido da 
expressão sublinhada é: 
a.  certamente  
b.  fundamentalmente 
c.  prioritariamente 
d.  provavelmente  
 
10. (UFC) - A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é:  
a. Possivelmente viajarei para São Paulo. 
b. Maria tinha aproximadamente 15 anos. 
c. As tarefas foram executadas repentinamente. 
d. Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. 
 
11. (PUC SP) – Adaptada. De acordo com o discurso gramatical tradicional, advérbio é palavra invariável que expressa 
circunstância e incide sobre verbos, adjetivos e até mesmo advérbios. No entanto, extrapolando esse discurso, sabe-se 
que, como modalizador, em vez de exprimir uma circunstância (tempo, lugar, intensidade...) relacionada a um verbo, 
advérbio ou adjetivo, o advérbio pode revelar estados psicológicos do enunciador. Isso se vê em:  
 
a. “[...] basta uma torcida muito forte para que se produza um resultado positivo para a sociedade.” 
b. “A apreensão não é reportada ao comando policial [...]”  
c. “O governo deveria ter optado por agir drasticamente dentro das organizações policiais.” 
d. “Curiosamente, a vida real exige mais do que boas intenções para seguir o vetor do progresso social.” 
 
12. Na passagem “ ... e anula mesmo a educação mais primorosa.”, o termo em destaque pode ser substituído, sem 
prejuízo de sentido, por:  
a. provavelmente. 
b. inclusive. 
c. propriamente. 
d. deveras. 
e. eventualmente. 
 
13. (PUC-SP) Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio de modo:  
a. Anteriormente eles haviam dito o contrário. 
b. Sempre esperei este dia. 
c. Ninguém viajará para cá. 
d. Não reagiu favoravelmente ao discurso. 
e. Há pessoas mais antigas que você. 
 



 
14. Leia o poema de Mario Quintana para responder à questão.  
  
Outra estatística 

Leio que certa cidade, 

E olhe que não das maiores, 

Tem quatro milhões de almas... 

Mas isso deve ser para atenuar a situação. 

O que a cidade tem, no duro, 

São quatro milhões de bocas! 
(Mario Quintana. Da preguiça como método de trabalho) 

 
Com base no verso “O que a cidade tem, no duro...”, assinale a alternativa que traz, correta e respectivamente, a relação 
de sentido estabelecida pela locução adverbial destacada e o advérbio que pode substituí-la nesse contexto. 
 
a. Intensidade / excessivamente.   

b. Afirmação / certamente.  

c. Modo / rigorosamente.  

d. Dúvida / provavelmente. 

 
15. (2017/CRBIO1) Em “Preciso falar urgentemente com o senhor”, o termo destacado apresenta circunstância de modo, 
o que também ocorre em:  
 

a. Dias desses, fui ouvir as mensagens do celular. 

b. Obrigada por ser tão grosseiro! e desligou o telefone.  

c. Com calma, tentei explicar que, antes de mais nada, era preciso estudar para ser atriz. 

d. Bastante orgulhosa da pimpolha, a mãe revelou... 

e. Daqui a pouco, vai estar numa novela!  

 
 
 
 

 
 
 
 


