
 

 

Exercícios preparatórios para o exame final de Língua Portuguesa – 9º Ano 

2019 – Professora Joice Junqueira 

 

Interpretação textual 

Oração sem nome 
 

O autor desse poema, quem o sabe? Foi encontrado em pleno campo de batalha, no 
bolso de um soldado americano desconhecido; do rapaz estraçalhado por uma 
granada, restava apenas intacta esta folha de papel. 
 

Escuta, Deus: 
jamais falei contigo. 
Hoje quero saudar-te. Bom dia! Como vais? 
Sabes? Disseram-me que tu não existes, 
e eu, tolo, acreditei que era verdade. 
Nunca havia reparado a tua obra. 
Ontem à noite, da trincheira rasgada por granadas, 
vi teu céu estrelado 
e compreendi então que me enganaram. 
Não sei se apertarás a minha mão. 
Vou te explicar e hás de compreender. 
É engraçado: neste inferno hediondo 
achei a luz para enxergar o teu rosto. 
Dito isto, já não tenho muita coisa a te contar: 
só que… que… tenho muito prazer em conhecer-te. 
Faremos um ataque à meia-noite. 
Não sinto medo. 
Deus, sei que tu velas… 
Há! É o clarim! Bom Deus, devo ir embora. 
Gostei de ti… vou ter saudade… Quero dizer: 
será cruenta a luta, bem o sabes, 
e esta noite pode ser que eu vá bater-te à porta! 
Muito amigos não fomos, é verdade. 
Mas… sim, estou chorando! 
Vês, Deus, penso que já não sou tão mau. 
Bem, Deus, tenho de ir. 
Sorte é coisa bem rara. 
Juro, porém: já não receio a morte. 

(Rose Marie Muraro e Frei Raimundo Cintra, As mais belas orações de todos os tempos) 



1. O tratamento com que o jovem soldado se dirigiu a Deus foi um tratamento: 
a) familiar 
b) irreverente 
c) reverencial 
d) cerimonioso 
 
2. Antes da guerra, para o jovem, Deus simplesmente: 
a) estava afastado 
b) não era considerado um amigo 
c) não existia 
d) não atendia às suas orações 
 
3. A frase que está de acordo com a questão anterior é: 
a) “Escuta, Deus” 
b) “Disseram-me que tu não existes… e eu, tolo, acreditei” 
c) “Muito amigos não fomos” 
d) “…vi teu céu estrelado” 
 
4. A descoberta de Deus pelo soldado americano veio através: 
a) da luta cruenta 
b) do soar do clarim 
c) da trincheira rasgada por granadas 
d) do céu estrelado 
 
5. O pressentimento da morte aparece numa das expressões do soldado. Que 
expressão mostra essa possibilidade? 
a) “Muito amigos não fomos, é verdade” 
b) “…e esta noite pode ser que eu vá bater-te à porta” 
c) “Bem, Deus, tenho de ir” 
d) “…será cruenta a luta” 
 
6. “Não sinto medo”. Essa frase pode ser resumida em apenas uma palavra: 
a) coragem 
b) otimismo 
c) ilusão 
d) temor 
 
7. A expressão que melhor traduz o ambiente de guerra é: 
a) “Achei a luz…” 
b) “…será cruenta a luta” 
c) “… inferno hediondo” 
d) “Deus, sei que tu velas…” 
 
8. O encontro com Deus despertou no jovem soldado uma visão de seu mundo 
interior. Dessa visão, ele concluiu que: 
a) “Sorte é coisa bem rara” 
b) “… tenho muito prazer em conhecer-te” 
c) “Muito amigos não fomos, é verdade” 
d) “… já não sou tão mau” 
 
9. A frase que revela a comoção e o arrependimento do jovem é: 
a) “Bom dia!” 
b) “Gostei de ti…” 
c) “Mas… sim, estou chorando!” 
d) “…vou ter saudade” 



 
10. A alternativa INCORRETA a respeito do texto é: 
a) O soldado anônimo, em sua análise existencial, confronta conceitos que antes 
julgava estarem certos. 
b) Por se tratar de um texto poético, há o emprego da linguagem conotativa, como no 
uso da expressão “inferno hediondo”, para se referir ao cenário da guerra. 
c) A palavra oração, presente no título, justifica-se devido ao diálogo proposto pelo 
jovem com Deus. 
d) Caso fosse suprimida a introdução precedente ao poema, a interpretação não seria 
prejudicada, uma vez que inexistem informações importantes no trecho. 
 

A pílula da inteligência 
 
 Já existem medicamentos capazes de turbinar o cérebro ─ para você pensar, 
estudar e trabalhar mais e melhor. Mas até que ponto é seguro tomá-los? “Eu tinha que 
me preparar para um trabalho e resolvi tomar um comprimido. O resultado foi incrível. 
Consegui estudar 12 horas sem parar.” 
 “Era uma época agitada na minha vida. Eu fazia faculdade de Direito, trabalhava 
num escritório e ainda estudava para concursos públicos. Comecei a usar um remédio 
que o neurologista havia receitado para a minha tia. Não tive nenhum efeito colateral e 
senti um belo aumento na minha concentração. Na época das provas, eu aumentava a 
dose.” 
 “Fiquei mais inteligente, tudo o que estudo é mais bem aproveitado. Graças ao 
remédio, passei no vestibular de química e virei um dos melhores alunos da classe. 
Agora decidi prestar vestibular para economia. Consegui uma bolsa em um cursinho 
depois de ficar em 1º e 2º lugar em vários simulados. Tenho consciência de que outros 
estudantes também usam o remédio. Mas espero que ele não se popularize. Afinal, se 
todo mundo tomar, como vou me destacar?”  

Esses relatos são reais. Eles são pessoas normais, sem nenhum problema no 
cérebro. Entretanto, decidiram tomar medicamentos tarja-preta, desenvolvidos para 
tratar disfunções neurológicas – mas que, em pessoas saudáveis, podem provocar 
uma espécie de  turbo mental: intensificar a atenção, a concentração, a memória ou 
certos tipos de raciocínio. Ou simplesmente ajudar a pensar mais, por mais tempo, sem 
cansar. E quem não quer isso, afinal? Um estudo recém-publicado no jornal científico 
Nature revela que 25% dos universitários tomam ou tomaram algum tipo de remédio 
para tentar aumentar seu desempenho cognitivo.  

E uma nova geração de medicamentos, supostamente mais segura, acendeu de 
vez o interesse pelas pílulas da inteligência – que cada vez mais médicos, executivos e 
até cientistas estão tomando. Tanto é que um grupo de neurologistas das 
Universidades da Califórnia, da Pensilvânia, de Cambridge e Harvard escreveu um 
manifesto explosivo, que está dividindo a comunidade científica. Ele defende que 
certos medicamentos, que hoje são tarja-preta (de venda e uso controlados), sejam 
totalmente liberados – para que todo mundo possa tomá-los e aumentar o próprio QI.         
“A engenhosidade humana nos deu meios de aprimorar nosso cérebro, com invenções 
como a escrita, a imprensa e a internet. Essas drogas deveriam ser encaradas da 
mesma forma: são coisas que a nossa espécie inventou para melhorar a si mesma”, 
afirmam os cientistas. Loucura? 

Talvez. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas já consome substâncias 
para turbinar a cabeça. Quando você toma uma xícara de café para ficar mais ligado, 
está ingerindo cafeína – e, com isso, provocando alterações no próprio cérebro. Se 
acorda doente e toma um antigripal para trabalhar melhor, idem (vários remédios do 
tipo contêm um estimulante, fenilefrina). E tudo isso é plenamente aceito pela 
sociedade. Pode ser que, no futuro, as pílulas da inteligência sejam consideradas tão 
corriqueiras e inofensivas quanto um cafezinho. (...) 

(Adaptado de  (http://super.abril.com.br/ciencia/a-pilula-da-inteligencia/) 



 
 
RESPONDA ÀS QUESTÕES A PARTIR DA LEITURA DO TEXTO:  
 
1. Em relação ao título, podemos afirmar que: 
a) possui preposição  e  é  uma  frase  nominal. 
b) possui verbo  e  é  uma frase verbal. 
c) não possui preposição  e  é  uma oração. 
d) se trata de um período simples. 
e) se trata de um período composto. 
 
2. O segundo parágrafo do texto possui:  
a) 6 orações 
b) 7 orações 
c) 8 orações 
d) 9 orações 
e) 10 orações 
 
3. A primeira palavra que inicia o texto é um 
a) substantivo           b) adjetivo             c) numeral             d) verbo           e) advérbio 
 
4. A última palavra que termina o texto é um 
a) substantivo       b) adjetivo       c) numeral        d) verbo                e) advérbio 
 
5.  Na frase, “Mas até que ponto é seguro tomá-los?”, a primeira e última palavra são 
respectivamente:  
a) conjunção e artigo definino                                  b) adjetivo e verbo 
c) verbo e substantivo                                              d) interjeição e pronome 
e) conjunção e pronome 
 
6. A palavra “medicamentos” que está no primeiro período do texto possui a função 
sintática de 
a) sujeito simples                b) sujeito oculto                c) sujeito indeterminado 
d) objeto direto                                                             e) objeto indireto 
 
7. Os verbos “fiquei”, “passei” e “virei” que iniciam o terceiro parágrafo 
a) não possuem o mesmo tipo de sujeito                                     b) possuem o mesmo 
tipo de sujeito 
c) possuem tipos de sujeitos diferentes entre si 
d) não possuem sujeito                                                                 e) possuem três 
sujeitos compostos 
 
8. Analise as afirmativas: 
I – Trovejou muito naquela noite?                          II – Amanhecia na cidade de Canela.  
III – Geara naquela região.                                    IV – Ventou na sua mente uma ideia. 
De todas as alternativas acima, podemos afirmar 
 
a) que todas são orações sem sujeito. 
b)que todos verbos indicam fenômeno da natureza. 
c) que só a I, II e III são orações sem sujeito. 
d) que só a IV indica fenômeno da natureza. 
e) que  a I e IV possum sujeito simples. 

 



9. Leia a seguinte frase: “As pessoas costumam não ter foco em seus objetivos. Fazem 
seus projetos contando mais com a sorte.” O verbo fazer, no contexto em que é 
utilizado,  
a) não possui sujeito. 
b) possui sujeito composto “as pessoas”. 
c) possui sujeito oculto “eles”. 
d) possui sujeito simples depreendido pelo contexto.  
e) é um verbo que indica tempo ou clima.  
 
10. “Choveram denúncias contra os políticos.”  
a) a frase traz o verbo “chover” que indica fenômeno da natureza. 
b) “os políticos” é objeto direto. 
c) “os políticos” é o sujeito da oração. 
d) O verbo “chover” não está no sentido que indica fenômeno da natureza.  
e) é uma oração sem sujeito conforme o sentido de fenômeno da natureza do verbo 
“chover”. 

Gramática: 

Orações coordenadas 

1. A oração “Não se verificou, todavia, uma transplantação integral de gosto e de 
estilo” tem valor: 
a) conclusivo            b) adversativo        c) concessivo      d) explicativo       e) alternativo 
 
2. No verso, “Tenta chorar e os olhos sente enxutos”, o conectivo indica: 
a) junção de ideias, logo é conjunção aditiva    
b) separação de ideias, logo é conj. Alternativa  
c) contraste de ideias, logo é conj. Adversativa     
d) oposição de ideias, logo é conj. Concessiva 
e) sequência de ideias, logo é conj. Conclusiva.  
 
3. Fez isso ______ não conseguiu o resultado. 
___A_________________B_______________ 
Qual das alternativas abaixo preenche a lacuna, indicando que B é um fato anterior a 
A? 
a) entretanto                b) pois                c) porém              d) enquanto                     e) e.  
 
4.”Deus não fala comigo, e eu sei que Ele me escuta.” O conectivo “e” pode ser 
substituído, sem contrariar o sentido, por: 
a) ou                  b) no entanto                     c) porém             d) porquanto           e) nem 
 

5. Relacione as colunas: 

a) Tentou matar as formigas, mas não conseguiu. 
b) Ele não sabia se trabalhava ou se tentava matar as formigas. 
c) Ele queria ter uma casa e plantar uma horta. 
d) Era chamado de vadio, pois trabalhava pouco. 
e) Ele trabalhava pouco; logo era chamado de vadio. 

(       ) relação de conclusão 
(       ) relação de contraste, adversidade 
(      ) relação de confirmação ou explicação 
(       ) relação de alternância 
(       ) relação de acréscimo. 

 



6. Divida os períodos e classifique as orações coordenadas: 
a) Ora ele planta, ora ele capina o mato. _____________________________________ 
b) Ele não plantou milho nem derrubou o mato _____________________________  
c) Zé Brasil trabalha na terra, porém o coronel fica com os lucros._________________ 
d) Ele trabalha muito; devia, pois, lucrar mais.________________________________ 
 
7. Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a 
norma culta:  
a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.  
b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha.  
c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.  
d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou.  
e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.  
 
8. (IBGE) Assinale a frase em que há erro de concordância verbal:  
a) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade.  
b) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração.  
c) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.  
d) Deve existir problemas nos seus documentos.  
e) Choveram papéis picados nos comícios.  
  
9. (IBGE) Assinale a opção em que há concordância inadequada:  
a) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema.  
b) A maioria os conflitos foram resolvidos.  
c) Deve haver bons motivos para a sua recusa.  
d) De casa à escola é três quilômetros.  
e) Nem uma nem outra questão é difícil.  
  
10. (TTN) Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal:  
a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram.  
b) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos.  
c) José chegou ileso a seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho.  
d) Fomos nós quem resolvemos aquela questão.  
e) O impetrante referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição.  
  
11. (FFCL SANTO ANDRÉ) A concordância verbal está correta na alternativa:  
a) Ela o esperava já faziam duas semanas.  
b) Na sua bolsa haviam muitas moedas de ouro.  
c) Eles parece estarem doentes.  
d) Devem haver aqui pessoas cultas.  
e) Todos parecem terem ficado tristes.  
  
12. (MACK) Assinale a incorreta:  
a) Dois cruzeiros é pouco para esse fim.  
b) Nem tudo são sempre tristezas.                     c) Quem fez isso foram vocês.  
d) Era muito árdua a tarefa que os mantinham juntos.  
e) Quais de vós ainda tendes paciência? 
 
13. Assinale a opção em que há erro de conjugação verbal em relação à norma culta 
da língua: 
a) Se ele vir o nosso trabalho, ficará muito doente. b) Não desanimes; continua batalhando. 
c) Meu pai interveio na discussão.                          d) Se ele reouvesse o que havia perdido. 
e) Quando eu requiser a segunda via do documento... 
 



14. Complete os espaços com um dos verbos colocados nos parênteses: 
 
a)  ________________os filhos e o pai.(chegou/chegaram) 
b) Fomos nós que _______________ na questão.    ( tocou /tocamos) 
c) Não serei eu quem _________________ o dinheiro.     (recolherei / recolherá) 
d) Mais de um torcedor _______________________ estupidamente.    ( agrediu-se/ 
agrediram-se) 
e) O fazendeiro com os peões __________________ a cerca.   ( levantou/ levantaram) 
f)  _____________ de haver algumas mudanças no seu governo. ( há/ hão) 
g) o relógio ______________________ 5 horas. ( bateu / bateram) 
h) ________________________ 5 horas no relógio da matriz (bateu/bateram) 
 
CONCORDÂNCIA NOMINAL 
 
1 Quanto à concordância nominal, preencha as lacunas das frases: 
(I) Era talvez meio-dia e …………………..quando fora preso. 
(II) Decepção é …………………………para fortalecer o sentimento patriótico. 
(III) Apesar da superpopulação do alojamento, havia 
acomodações………………………..para os homens. 
(IV) Os documentos dos candidatos seguiram………………………. às fichas de inscrição. 
(V) As fisionomias dos homens eram as mais desoladas …………………………..naquele 
cortejo. 

a) meia – bom – bastantes – anexos – possíveis 
b) meio – bom – bastantes – anexo – possívei 
c) meia – boa – bastante – anexo – possível] 
d) meio – boa – bastante – anexos – possível 
e) meia – bom – bastantes – anexo – possível 

 
2 (PUC) Assinale a sequência que completa estes períodos: 
1. Ela _________ disse que não iria.              2. Vão ________ os livros. 
3. A moça estava _________ aborrecida. 
4. É _________ muita atenção para atravessar a rua. 
5. Nesta aula, estudam a terceira e a quarta ____ do primeiro grau. 

 
a) mesmo anexos meia   necessário   série. 
b) mesma anexos – meio necessária   séries. 
c) mesmo – anexo – meio necessário séries. 
d) mesma anexos – meio necessário   séries. 
e) mesma – anexos – meia necessário séries. 

 
3 UFSM) Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta: 
a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. 
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 
d) Muito obrigada, querido, falou me emocionada. 
e) Anexo, remeto lhes nossas últimas fotografias. 
 
4. (CESGRANRIO) Há concordância nominal inadequada em: 
a) clima e terras desconhecidas;             
b) clima e terra desconhecidos; 
c) terras e clima desconhecidas;             
d) terras e clima desconhecido; 
e) terras e clima desconhecido 
 



5. Assinale a frase imperfeita quanto à concordância nominal. 
a) O artista andava por longes terras 
b) Realizava uma tarefa monstro 
c) Os garotos eram tal qual o avô. 
d) Aquela é a todo-poderosa. 
 
6. (BANCO DO BRASIL) – Na ordem, preenchem corretamente as lacunas: 
1. Justiça entre os homens é … 
2. É … a entrada de pessoas estranhas. 
3. A água gelada sempre é … 

a) necessário, proibida, gostosa. 
b) necessária, proibida, gostoso. 
c) necessário, proibida, gostoso. 
d) necessária, proibido, gostoso. 
e) necessário, proibido, gostosa. 

 
7 Complete convenientemente com as palavras entre parênteses: 
a- Essa bebida é __________. (bom) 
b- Pimenta é __________ para tempero. (bom) 
c- A entrada é _________. (proibido) 
d- Entrada é __________. (proibido) 
e- É meio-dia e __________. (meio) 
 
8 (FATEC) “É ………… discussão entre homens e mulheres ………… ao mesmo ideal, 
pois já se disse ………… vezes que da discussão, ainda que ………… acalorada, 
nasce a luz.” 
a) bom voltados bastantes meio 
b) bom voltadas bastante meia 
c) boa voltadas bastantes meio 
d) boa voltados bastante meia 
 
9 CESPE – Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – 2009 
Ainda ____furiosa, mas com____ violência, proferia injúrias____ para escandalizar. 
a) meia – menas – bastantes 
b) meia – menos – bastante 
c) meio – menos – bastante 
d) meio – menos – bastantes 
e) meio – menas – bastantes 
 
10 Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal, segundo a norma-
padrão. 
a) Os gritos de dona Irene ecoaram alto e deixaram as pessoas atentas 
b) Com o acontecido, dona Irene voltou para casa meia amedrontada 
c) Devido à violência, há menas pessoas andando nas ruas 
d) Dona Irene deu bastante gritos para chamar a atenção das pessoas 
e) Os ladrões, meio assustado, podem fazer coisas inimagináveis 
 
11 Indique a alternativa que não apresenta erro de concordância nominal 
a) O acontecimento derrubou a bolsa brasileira, argentina e a espanhola. 
b) Naquele lugar ainda vivia uma pseuda-aristocracia. 
c) Depois de tudo o que ela me fez acho que ficamos quite. 
d) Como não tinham outra companhia, os irmãos viajaram só. 
e) Simpáticos malabaristas e dançarinos animavam a festa. 
 



12 Marque a alternativa cuja sequência preencha adequadamente as lacunas do 
seguinte período: 
“Nós …………………. socorremos o rapaz e a moça …………., …………… 
a)mesmos – bastante – machucados 
b) mesmo – bastantes – machucados 
c) mesmos – bastantes – machucados 
d) mesmo – bastante – machucada. 
e) mesmos – bastantes – machucada 
 
13 Os cientistas encontraram ….. meios e fórmulas para realizar a experiência. 
a) novo              b) nova              c) novos               d) novas 
 
14 -“Ela ……. tomou conta do caixa”. “(…) a melancolia da paisagem está em nós 
…….              (M. de Assis). 
a) mesmo – mesmas 
b) mesmo – mesmos 
c) mesma – mesma 
d) mesma – mesmos 
e) mesmo – mesmos 
 
15 Entrada é ……………, mas a permanência é …………. 
a) permitida – proibida 
b) permitido – proibido 
c) permitida – proibido 
d) permitido – proibido 
e) permitido – proibida 
 
16 – Aponte a alternativa em que a concordância está incorreta 
a) Seguem anexas as fotos solicitadas. 
b) As cartas seguirão em anexas. 
c) As cartas seguirão em anexo. 
d) Todos estavam presentes, menos as pessoas que deviam estar. 
e) Vinha com bolsos e mãos cheios de dinheiro 
. 
17 -Em que casos a forma entre parênteses deve ficar no singular? 
a) (Bastante) alunos vieram à aula.. 
b) Seguem (anexo) os comprovantes solicitados. 
c) Eles (mesmo) admitiram que tudo não passou de farsa. 
d) Eles vestiam calças (cinza). 
e) Os brinquedos de madeira custam mais (barato). 
 
18 Assinale a frase que contraria a norma culta quanto à concordância nominal. 
a) Falou bastantes verdades. 
b) Já estou quites com o colégio. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Haverá menos dificuldades na prova. 
 
19  (TFC) Assinale a opção em que não há erro. 
a) Seguem anexo os formulários pedidos. 
b) Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro. 
c) Estas questões são bastantes difíceis. 
d) Eu lhes peço que as deixem sós. 
e) Estando pronto os preparativos para o início da corrida, foi dada alargada. 
 



20 ) Aponte o erro de concordância. 
a) Vi homem e mulher animados. 
b) Era uma pseuda-esfera. 
c) Encontramos rio e lagoa suja. 
d) Regina ficou a sós. 
 
Oração subordinada substantiva: 
 
1. (FCE-SP) "Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais." A 
oração destacada é: 
a) substantiva completiva nominal                                b) substantiva objetiva indireta 
c) substantiva predicativa       d) substantiva objetiva direta                              e) substantiva 
subjetiva 
 
2. (FEI-SP) "Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar 
meios para realizar semelhante medida." A oração em destaque é substantiva: 
a) objetiva indireta                                                          b) completiva nominal 
c) objetiva direta         d) subjetiva                               e) apositiva 
 
3. (UC-MG) Há oração subordinada substantiva apositiva em: 
a. Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade? 
b. Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados. 
c. As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. 
d. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: não admira que ela me preferisse. 
e. Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada. 
 
4. (UF-PA) Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? 
a) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares.             b) Sou favorável a que o 
aprovem. 
c) Desejo-te isto: que sejas feliz. 
d) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular. 
e) Lembre-se de que tudo passa nesse mundo.                          e) Parece que a prova não 
está difícil. 
 
5. (F. TIBIRIÇA-SP) No período "Todos tinham certeza de que seriam aprovados", a 
oração destacada é: 
a) substantiva objetiva indireta                               b) substantiva completiva nominal 
c) substantiva apositiva                  d) substantiva subjetiva                            e) n.d.a 
 
6. Classifique as orações subordinadas substantivas conforme o código: 
A- OSS objetiva direta                B -OSS objetiva indireta        C- OSS Completiva nominal        
D- OSS Subjetiva                          E – OSS Apositiva                   F – OSS Predicativa 
1.  (              ) Fizeram a seguinte advertência: que o trabalho fosse secreto. 
2.  (              )  É  possível que as provas sejam anuladas.   
3  (              ) A boa notícia do dia seria que descobrissem a cura da AIDS.    
4.  (              )  Lembre-se de que todos somos pó.    
5.  (              )  Ninguém soube se morrera de desgosto 
 
7. (Turismo Morumbi-SP) Fiz lhe sinal que se calasse. A oração destacada classifica-
se como: 
a) subordinada adverbial final.                            b) subordinada adverbial concessiva. 
c) subordinada adverbial consecutiva.                d) subordinada adverbial comparativa. 
e) subordinada substantiva subjetiva. 
 



8. Em: "O moço ficou tão emocionado que chorou", a segunda oração é subordinada 
adverbial: 
a) comparativa;        b) proporcional;             c) consecutiva;       d) causal;          e) temporal. 
 
9. Indique a classificação incorreta da oração subordinada adverbial destacada: 
A) Como tomei uma forte medicação, não pude dirigir meu novo carro. (causal) 
B) Como as flores do campo, exalam as flores do meu jardim. (comparativa) 
C) Nossos planos saíram como prevíramos. (final) 
D)Como cereais todos os dias para não engordar. (oração principal). 
 
10. Dentre as orações  adverbiais, assinale a que indica circunstância de tempo. 
A) Mesmo estando gripadíssima, mergulhei na piscina. 
B) As fofocas correm mais rápido que os fatos. 
C) À medida que o tempo passa, Regina fica mais tensa. 
D) Terminada a prova, os alunos saíram imediatamente da sala. 
 
11. Certa vez, quando caía um forte temporal, embora estivesse muito frio, saímos à 
rua". 
A sequência correta da análise das orações adverbiais está na alternativa: 
A) Oração principal, concessiva, temporal. 
B) Temporal, consecutiva, oração principal. 
C) Temporal, concessiva, oração principal. 
D) Causal, concessiva, oração principal. 
 
12. Analise as orações destacadas de acordo com o código abaixo: 
A)Oração subordinada adverbial proporcional. 
B)Oração subordinada adverbial temporal. 
C)Oração subordinada adverbial concessiva. 
D)Oração subordinada adverbial consecutiva. 
E)Oração subordinada adverbial final. 
F)Oração subordinada adverbial causal. 
G)Oração subordinada adverbial condicional. 
H)Oração subordinada adverbial comparativa 
I) Oração subordinada adverbial conformativa. 
J)Oração principal. 
 
(      ) Quando o deputado chegou, todos o vaiaram.  
(      ) Mal o jogo terminou, os torcedores comemoraram. 
(      ) O povo vaiou tanto que o vereador saiu mais cedo. 
(      ) O prefeito pediu silêncio a fim de que pudesse falar. 
(      ) O jogador marcou o gol conforme prometera. 
(      ) Este jogador é arisco como um gato. 
(      ) Caso Neymar jogue, convide-me para o jogo. 
(      ) Embora estivesse sem ânimo, o goleiro fez belas defesas. 
(      ) Uma vez que o jogador não marcou o gol, os torcedores saíram angustiados. 
(      ) À medida que o governador falava, o povo vaiava. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Orações subordinadas adverbiais 
 

1. Marque V ou F. Justifique as alternativas falsas.  

  

(     ) O homem não é uma ilha para que possa viver isolado. (a oração destacada é a 
principal)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________ 
(     ) Temo pela minha pátria, quando penso que Deus é justo. (o período apresenta uma 
oração adverbial temporal e a oração principal) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________ 
(     ) A máscara é tão bonita que sinto medo do rosto. (a oração destacada é 
subordinada adverbial causal)  

     
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.  "Como a mãe não voltou para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto." O 
fragmento destacado é:  

  
(     ) Oração adverbial causal  (     ) Oração subordinada concessiva    (      ) Oração 
adverbial final  

 

  

3. A oração destacada é oração subordinada adverbial final em:  

  
(     ) Nem tudo que reluz é ouro.  (     ) O barbeiro agitou o chapéu, a fim de que a turba 
ficasse em silêncio.     (      ) Não sairei do consultório, a menos que haja casos urgentes.  

 

4. Falhou a classificação da oração em destaque na seguinte alternativa: 

  

(     ) Não fortalecerás a dignidade humana, se subtraíres ao homem a iniciativa e a 
liberdade. (adverbial condicional) 
(      ) Quando quiseres falar mal de alguém, escreva na areia da praia, perto das ondas. 
(adverbial temporal) 
(      ) O trabalho mais produtivo é aquele que sai das mãos de uma pessoa alegre. 
(adverbial comparativa) 

 

5. Há oração subordinada adverbial concessiva em:  

  
(     ) Vivia mendigando favores de parentes.   (     ) Assim que chegou à fazenda, correu para 
o tio. 
(     ) Deixarei esta cidade, ainda que seja eleito vereador. 

 

6. Na frase: "Entrando na faculdade, procurarei um emprego”, a oração em destaque 
pode indicar ideia de:  

  (     ) concessão                   (     ) oposição                      (     ) condição  

 

7. Assinale a alternativa que, embora tenha valor de causa-conseqüência, não 

contém oração adverbial causal:  

a) Cheguei tarde, porque choveu muito.    b) Como estava doente, não fui à escola.  

c) Estava tanto frio, que não saí de casa.  d) Fiquei chateado, pois fui despedido.  

e) Devo ir mal na prova, já que não estudei.  



8. Classifique a oração destacada: Não és mais prudente que eu: 

a) subordinada adverbial final.                  b) subordinada adverbial concessiva. 

c) subordinada adverbial consecutiva.      d) subordinada adverbial comparativa. 

 

9. Escreva uma frase de três maneiras diferentes, mantendo o mesmo sentido. 

Exs.: Vênus gostava dos Portugueses porque estes eram valentes. 

         Vênus gostava dos Portugueses visto que estes eram valentes. 

         Vênus gostava dos Portugueses já que estes eram valentes. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10.  No período “Os salários sairão em folha de pagamento, contanto que os 
adicionais sejam pagos”, pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o 
mesmo sentido e correção gramatical, por: 

a) à proporção que      b) embora      c) mesmo que     d) desde que    e) à medida que 

 

11. Classifique a partícula como nos períodos abaixo:  
 
a) Meu irmão é tão bonito como o pássaro amarelo. 
_________________________________________________________________________ 

b) Como estava com sede, bebeu água.  
_________________________________________________________________________ 

c) Como vimos, o conto transmite uma única impressão ao leitor.  
_________________________________________________________________________ 

12. Explicite o humor da tira. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



13. Explicite a crítica da tira. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

14. Classifique a conjunção “como” (1° tirinha - 3° quad.), “quando” e “como” (2ª 
tirinha - 4° quad.). 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________ 

Oração subordinada adjetiva 
 

Diga se a Oração Adjetiva é Restritiva ou Explicativa: 

 

01 - Duro é o sofrimento que nasce do vício. 

02 - A água, que é incolor, é indispensável. 

03 - Comprei um papagaio que fala muito. 

04 - Deus, que é o pai de todos, sabia da luta que ele tivera. 

05 - As pessoas que fingem não são dignas de confiança. 

06 - Há coisas que nos comovem. 

07 - O vulcão, que parecia extinto, voltou a dar sinal de vida. 

08 - É teu tudo quanto aqui existe. 

09 - Os bois da região, que contraíram febre aftosa, serão examinados. 

10 - O livro que li é muito bom. 

11 - A Lua, que é satélite da terra, inspirou muitos poetas. 

12 - A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. 

13 - Infeliz é o homem que não age honestamente. 

14 - Os homens que tem seu preço são fáceis de corromper. 

15 - Os idosos, que gostam de dançar, se divertiram muito. 

16 - O professor indicou os livros que deviam ser lidos. 

 



Regência Verbal 

 

1) Assinale a frase que contém  ERRO de regência verbal. 

a) Quero assistir esse filme. 

b) Pedro sempre assistiu em São Paulo. 

c) Não deixe de assistir àquele jogo de futebol. 

d) O médico assistia com carinho os doentes. 

 

2) Há ERRO de regência verbal na seguinte frase: 

a) Aspirou o doce aroma da flor. 

b) Maria não pode visar o passaporte. 

c) As pessoas aspiram à fama. 

d) Nós visamos uma vida de melhor. 

 

3) Indique a frase que apresenta ERRO de regência verbal. 

a) Pedro pagou o almoço. 

b) Paulo não pagou o ajudante ontem. 

c) A mulher perdoou a indiscrição do desconhecido. 

d) Perdoemos aos que nos agridem. 

 

4) Marque a INCORREÇÃO de regência verbal. 

a) À cerveja prefiro o refrigerante. 

b) Prefiro viajar que trabalhar. 

c) Prefiro refrigerante à cerveja. 

d) Prefiro este sapato àquele que ele sugeriu. 

 

5) Está CORRETA a regência verbal na alternativa: 

a) Sua ausência implicará grande prejuízo a todos. 

b) O médico procedeu o atendimento. 

c) Preciso obedecer o regulamento. 

d) Irei na sua loja à tarde. 

6.  Reescreva as orações a seguir, substituindo o asterísco pela devida preposição. 

a – O álcool é prejudicial * saúde. 

b – O atendimento médico está mais acessível * população. 

c – Prefiro combater * ser escravo. 

d – Esteja alerta * tudo que vê. 

e -  O aluno não assistiu * aulas. 

7.  Está CORRETA a regência da frase: 

a) O filme que assistimos é excelente. 

b) O trabalho que aspirávamos acabou. 

c) Simpatizei-me de ti. 

d) Assisti o jornal ontem à tarde. 

e) O documento que visei era falso. 
 
8) Complete, se necessário, com a preposição ou artigo adequado. 

A – À – ÀS – AO -  AOS – COM – DO QUE – DE 
 



a) Aspirei ........... ar perfumado das matas. 
b) Paulo namora ...............Maria há muito tempo. 
c) Aspiro .............. cargo de chefe. 
d) Assisto ................ todos os programas. 
e) O médico assistia ...............doentes com atenção. 
f) Minha mãe assiste ..................criança durante as refeições. 
g) Eu assistia ..............meu pai nos serviços da lavoura. 
h) Paguei todas .................. contas. 
i) Desobedeci ................... regulamento. 
j) Obedeço somente .................. algumas regras. 
k) Eu me esqueci ..................você. 
l) Prefiro arroz ............... macarrão. 
m) Refiro-me .............. você. 
n) Refiro-me ................ assunto mencionado. 
o) Cristo perdoou ................... pecadores. 
p) Cristo perdoou .................. pecados. 
q) Ele visava .................... cargo de chefe. 
 

 
 

9)Reparem que há, na charge acima, um erro clássico de regência incluindo o verbo 
“chegar”.  Qual é esse erro? 
..................................................................................................................................... 

 
10) Coloque certo ou errado para as frases abaixo. 
a) O homem chega a um lugar incerto . ......................... 
 
b) O homem chega em um lugar incerto ............................ 
 
CRASE: 
 
1) Até........ poucos dias, os preços desse produto estavam sujeitos........ grandes 
oscilações no mercado.  
a) à, a            b) a, à 
c) há, a          d) à, à               e) há, à 
 
2) "....... noite, todos os operários voltaram ....... fábrica e só deixaram o serviço ...... 
uma hora da manhã." 
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a) Há, à, à        b) A, a, a 
c) À, à, à          d) À, a, há        e) A, à, a 
 
3) No território nacional, ...... estatísticas o demonstram: ...... cada trinta minutos uma 
pessoa sucumbe ...... tuberculose. 
a) as, à, a            b) às, à, à 
c) às, à, a           d) as, a, à     e) às, a, a 
 
4) A frase em que o uso da crase está incorreto é: 
a) O professor dirigiu-se à sala. 
b) Fez uma promessa à Nossa Senhora. 
c) À noite não gosto de ler. 
d) Referiu-se àquilo que viu. 
e) Fugiu às pressas. 
 
5) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “Quando, ...... dois 
dias, disse......ela que ia ...... Europa para concluir meus estudos, pôs-se ...... chorar.” 
a) a - a - a – a    b) há - à - à – a  
c) a - à - a – à  d) há - a - à - a 
 
6) Opção que preenche corretamente as lacunas: "O gerente dirigiu-se ...... sua sala e 
pôs-se ...... falar ...... todas as pessoas convocadas." 
a) à, à, a                    b) a, à, à 
c) à, a, a                    d) a, a, à      e) à, a, à 
 
7) Fique ...... vontade e confie ...... mim tudo o que tem ...... dizer.  
a) a, a, à       b) à, a, a      c) à, a, à 
d) à, à, à                 e) a, à, a 
 
8) Os que assistiram ...... peça chegaram ...... aplaudi-la de pé, postando-se ...... 
poucos metros do palco. 
a) à, à, há       b) à, a, a          c) a, a, à 
d) à, a, há             e) a, à, a 
 
09) Foi ...... mais de um século que, numa reunião de escritores, se propôs a 
maldição do cientista que reduzira o arco-íris ...... simples matéria: era uma ameaça 
...... poesia. 
a) a, a, à      b) há, à, a      c) há, à, à 
d) a, a, a                e) há, a, à  
 
1O) Refiro-me ...... atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças ...... rebeldia 
insensata e ...... uma fuga insensata. 
a) às, à, a     b) as, à, à      c) às, à, à 
d) as, à, a                e) às, a, à 
 
11) Postou-se ...... porta do prédio, ...... espera de uma pessoa ...... quem entregar a 
pasta de documentos. 
a) a, a, a      b) à, à, a       c) à, a, a 
d) a, a, à               e) à, à, à 
 
12) "......... dois dias da prova, cedeu .......... um impulso irracional de fugir ........... ela." 
a) Há, à, a                b) A, à, a                    c) Há, à, à 
d) A, a, à                  e) A, a, a 
 



13) Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. 
"Comunicamos ..... V. Sª. que encaminhamos ...... petição anexa ...... Divisão de 
Fiscalização, que está apta ...... prestar ...... informações solicitadas." 
a) a, a, à, a, as          b) à, a, à, a, às 
c) a, à, a, à, as           d) à, à, a, à, às                       e) à, a, à, à, as 
 
14) O progresso chegou inesperadamente ..... subúrbio. Daqui ...... poucos anos, 
nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas que, ...... tão pouco 
tempo, marcavam a paisagem familiar. 
a) aquele, a, a              b) àquele, à, há 
c) àquele, à, à              d) àquele, a, há                            e) aquele, à, há 
 
15) Estou ....... espera de certa pessoa, ....... quem poderei pedir informações ....... 
respeito desse processo. 
a) à, à, a               b) a, à, à                      c) à, a, a 
d) à, a, à               e) a, a, à 
 
16) Preencha corretamente as lacunas, seguindo a ordem fraseológica. 
...... três semanas, cheguei ...... Lisboa; daqui ...... três dias farei uma excursão 
......França; depois farei uma visita ...... ruínas da Itália; de lá regressarei ....... São 
Paulo. 
a) Há, à, há, a, as, à 
b) A, a, a, a, às, a 
c) Há, a, a, à, às, a 
d) Há, a, há, à, às, a 
e) A, à, há a, as, à 
 
17) Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: “............... algum 
tempo, vai até ........... montanha e volta .......... casa para descansar.” 
a) a - à – à                b) há - a -a 
c) há - à – à        d) à - a – a   e) a - a – a 
 
18) Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: “Durante ......... 
semana, o rapaz deveria apresentar-se ......... direção da escola, para repor todas as 
aulas ......... que faltara.” 
a) a - à – a                b) a - a - à 
c) à - à – a               d) à - à - à 
e) à - a – a 
 
19) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase: "Um 
homem condenado ...... ignorância é alguém ...... quem foi roubada uma parte do seu 
direito ...... vida." 
a) à, a, à            b) a, à, a 
c) à, a, a          d) a, à, à         e) a, a, à 
 
20) Já ...... tempos venho dizendo que essas medidas têm sido nefastas não só ...... 
uma determinada categoria profissional, como também ....... toda a sociedade. 
a) à, a, a                 b) há, a, a 
c) há, a, à             d) há, à, a      e) à, à, à 
 
21) “Na minha visita ........ Bahia, ........ dois meses atrás, percorri toda ........ parte 
central de Salvador, ........ fim de melhor apreciar ........ beleza da cidade, que nada fica 
........ dever ........ maioria dos grandes centros comerciais do país e, daqui ........ 
pouco, será um dos maiores.” 



a) a, a, à, à, à, a, a, há 
b) à, a, a, a, à, à, a, a 
c) à, há, a, a, a, a, à, a 
d) a, há, à, a, a, a, a, há 
e) a, a, a, à, a, a, a, à 
 
22) (Fei 1995) - Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das 
seguintes orações: 
I. Precisa falar____cerca de três mil operários. 
II. Daqui____alguns anos tudo estará mudado. 
III. ____dias está desaparecido. 
IV. Vindos de locais distantes, todos chegaram____tempo____reunião. 
a) a - a - há - a – à           b) à - a - a - há - a 
c) a - à - a - a – há        d) há - a - à - a - a 
e) a - há - a - à – a 
 
23) (Uelondrina 1994) - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
da frase apresentada. 
Daí ...... poucos instantes, o menino entregou-se ...... reflexões mais sérias e colocou-se 
...... disposição do diretor. 
a) há - à – à           b) a - à - a 
c) há - a – à           d) à - a – a    e) a - a – à 
 
24) (Mackenzie 1996) - Assinale a alternativa que preenche com exatidão as lacunas. 
Estou aqui desde ______ 8 h, mas só poderei ficar até ______ 9h 30min, porque ______ 
10h 30min assistirei ______ sessão solene de abertura de uma importante exposição de 
arte moderna, precisando, para isso, dirigir-me ______ Rua 7 de abril e ir _____ Galeria 
"Sanson Flexor". 
a) às - às - às - a - a - a 
b) às - as - às - à - à - à 
c) as - as - às - a - à - à 
d) as - as - às - à - à - à 
e) às - as - as - à - à – à 
 
25) (Uelondrina 1995) - Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase apresentada. 
Uma ..... uma, todas as alunas prestarão contas ..... diretora daquilo que fizeram ..... pouco. 
a) à - a – a      b) a - à – há    c) à - à - a 
d) a - a – há           e) à - à



 


