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Assinale a alternativa em que o acento indicador da
crase e a colocação dos pronomes estão de acordo com
a norma culta da língua portuguesa.
a) Nunca sabe-se ao certo se o diretor telefonará à ela.
b) Há um funcionário que disporia-se à vir aos sábados.
c) Me avisaram ontem que o próximo curso será de julho
à setembro.
d) Jamais realizaria-se um evento que não respeitasse à
idade das pessoas.
e) Os rapazes pediram-lhes que fossem à empresa
entregar os brindes.
2.
De acordo com as regras de concordância, a frase
correta é:
a) Ainda existem pessoas menos esclarecidas que tem
na exploração predatória dos recursos naturais sua
renda.
b) Naquela tarde, haviam muitos estudantes mais
exaltados se manifestando por medidas que garantiam a
sustentabilidade.
c) Em outras épocas, não existia preocupações com a
preservação das florestas, dos rios e, mesmo, da
energia.
d) Na situação atual, é impossível não haverem
pessoas que se preocupem com agricultura e economia
sustentável.
e) Na ocasião, já fazia meses que os ambientalistas
discutiam medidas para a contenção dos
desmatamentos.
3. Sem que nenhuma outra modificação seja feita, o
verbo flexionado no singular que também pode ser
corretamente flexionado no plural está grifado em:
a) ... a praga denominada vassoura-de-bruxa devastou
os cacaueiros da Bahia...
b) Essa característica do cultivo ajuda na conservação
das espécies florestais...
c) O mundo aponta para alimentos rastreados e de
qualidade.
d) ... com o tempo, o mercado interno brasileiro atrairá
também um número maior de consumidores...
e) A maior parte das propriedades da Costa do Cacau
[...] utiliza o sistema cabruca...
4. ... quando associada à misteriosa onipotência da
verdade. (1º parágrafo)
Mantém-se corretamente o à - com o sinal indicativo de
crase - se o segmento grifado for substituído por:
a) uma característica que a identifica.
b) cada tendência de pensamento.
c) valores dispersos na sociedade.
d) defesa dos direitos sociais.
e) qualquer ação esclarecedora dos fatos.

5. Os contatos pelas redes virtuais tornaram possível
atender aos flagelados, graças ...... solidariedade de
pessoas distantes e até mesmo desconhecidas.
A internet, ao permitir acesso ...... qualquer pessoa,
restringe o isolamento em que se encontram habitantes
de regiões inteiras do globo.
Somente a presença física pode trazer experiências ......
que damos real valor, porque são insubstituíveis.
As lacunas das frases acima estarão corretamente
preenchidas, na ordem dada, por:
a) à - a - à
b) à - à - a
c) a - a - à
d) à - a - a
e) a - à – à
6. O sinal da crase está corretamente empregado em:
a) Muitos acreditam que o Brasil só voltará a crescer
em ritmo razoável se os investimentos forem
desengavetados. Com inflação alta e forte
endividamento das famílias, a economia não vai avançar
ancorada apenas no consumo pessoal. À espera de
medidas que viabilizem o crescimento, os brasileiros
assistem à inflação ganhando forças e voltando a causar
danos às suas economias.
b) Muitos acreditam que o Brasil só voltará à crescer em
ritmo razoável se os investimentos forem
desengavetados. Com inflação alta e forte
endividamento das famílias, a economia não vai avançar
ancorada apenas no consumo pessoal. A espera de
medidas que viabilizem o crescimento, os brasileiros
assistem à inflação ganhando forças e voltando à causar
danos às suas economias.
c) Muitos acreditam que o Brasil só voltará a crescer em
ritmo razoável se os investimentos forem
desengavetados. Com inflação alta e forte
endividamento das famílias, à economia não vai avançar
ancorada apenas no consumo pessoal. À espera de
medidas que viabilizem o crescimento, os brasileiros
assistem à inflação ganhando forças e voltando à causar
danos as suas economias.
d) Muitos acreditam que o Brasil só voltará à crescer em
ritmo razoável se os investimentos forem
desengavetados. Com inflação alta e forte
endividamento das famílias, a economia não vai avançar
ancorada apenas no consumo pessoal. À espera de
medidas que viabilizem o crescimento, os brasileiros
assistem a inflação ganhando forças e voltando à causar
danos às suas economias.
e) Muitos acreditam que o Brasil só voltará a crescer em
ritmo razoável se os investimentos forem
desengavetados. Com inflação alta e forte
endividamento das famílias, à economia não vai avançar
ancorada apenas no consumo pessoal. À espera de
medidas que viabilizem o crescimento, os brasileiros
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assistem a inflação ganhando forças e voltando à causar
danos às suas economia.

e) Quaisquer que sejam o grau de resistência, eles se
tornam inviável diante dos mecanismos de sedução das
redes digitais

7. Alterando-se a redação de um segmento do texto, o
sinal indicativo de crase foi empregado de modo
INCORRETO em:
GABARITO: 1E, 2E, 3E, 4D, 5C, 6 A, 7D, 8 A, 9B, 10B.
a) Enquanto o metrô de superfície ou linhas de ônibus
não chegam às cidades desacostumadas ao transporte
coletivo...
b) A cidade que se ergueu à custa da indústria
automobilística...
c) ... volta à cena o poder de atração das grandes
metrópoles...
d) ... quando se leva em conta à enorme dependência
dos subúrbios do uso do automóvel.
e) ... restou às classes mais pobres de Detroit, que
pouco contribuem com impostos, permanecer no centro
da cidade.
8. Considerando a concordância das palavras, assinale a
alternativa correta.
a) As reclamações de Carla, na porta do hotel, irritaram
seu tio.
b) Naquela rua, a crítica dos vizinhos magoaram Raul e
Geremias.
c) Os cabelos de Frederico era admirado pelas garotas
da cidade.
d) Raul e Geremias, durante o almoço, conversava
sobre as dívidas do irmão.
e) Para Carla, seus parentes sempre causava alguma
confusão.
9. Assinale a alternativa em que a concordância está em
conformidade com a norma-padrão da língua
portuguesa.
a) Na capital austríaca, aconteceu muitas
transformações que marcaram a virada do século 20.
b) Prestaram-se, à observação atenta de Kandel, desde
escritos de Freud até as pinturas de Schiele
c) As noções de inconsciente e sexualidade, de Freud e
Schnitzler, foram influenciados pelas ideias de Darwin.
d) No livro de Kandel, os mecanismos neuronais da
visão e da percepção também foi submetida à análise.
e) As análises de Kandel – de acordo com Hélio
Schwarts- man – assemelha-se ao estilo de Gombrich e
Panofsky.
10. Assinale a alternativa correta quanto à flexão nominal
e verbal.
a) Qualquer que sejam os graus de resistência, eles se
torna inviáveis diante dos mecanismos de sedução das
redes digitais.
b) Quaisquer que sejam os graus de resistência, eles se
tornam inviáveis diante dos mecanismos de sedução das
redes digitais.
c) Quaisquer que seja os graus de resistência, eles se
tornam inviável diante dos mecanismos de sedução das
redes digitais.
d) Qualquer que sejam o grau de resistência, eles se
torna inviáveis diante dos mecanismos de sedução das
redes digitais.

Os comentários sobre as questões e os seus
gabaritos serão realizados na minha live
quinta-feira, às 13h, durante o programa
FDTV.
Siga as minhas principais redes sociais para
ter acesso ao link.
Instagram
Facebook

