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CLASSES DE PALAVRAS  

VERBO: 
 

227. Há verbos chamados abundantes, porque têm mais de uma forma, especialmente 

para o particípio, como expulso e expulsado. Assinale o par em que os dois verbos não 

têm os dois particípios no uso corrente da língua: 

 

a) aceitar – acender;  

b) fazer – ver; c) emitir – incorrer; 

d) soltar – romper; 

e) prender – extinguir. 

 

228. Os períodos que possuem verbos auxiliares: 

 

I - É mister trabalharmos mais. 

II - Já vem raiando a madrugada. 

III. Ela ficava filosofando, ao contemplar as estrelas. 

 

a) I e II; 

b) II e III; 

c) I e III; 

d) I, II e III; 

e) nenhum possui verbo auxiliar. 

 

229. Em “ _____ como se tivéssemos vivido sempre juntos”, a forma verbal está no: 

 

a) imperfeito do subjuntivo; 

b) futuro do presente composto; 

c) mais-que-perfeito composto do indicativo; 

d) mais-que-perfeito composto do subjuntivo; 

e) futuro composto do subjuntivo. 

 

230. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de verbos abundantes: 

 

a) foi elegido pelas mulheres, apesar de haver eleito a maioria dos homens; 

b) por haver aceitado as condições do acordo, seus documentos foram entregues ao 

escrivão; 

c) antes de chover, ele tinha cobrido o carro; 

d) tem fazido muito calor ultimamente; 

e) por ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado pelos índios. 

 

231. “Acredito que Maria tenha feito a lição”, passando- se a oração sublinhada para a 

voz passiva, o verbo ficará assim: 

 

a) foi feita; 

b) tenha sido feita; 

c) esteja sendo feita; 

d) tenha estado feita; 

e) seja feita. 



 
 

 2 

 

 

232. Transportando para a voz passiva a frase “eu estava revendo, naquele momento, as 

provas tipográficas do livro”, obtém-se a forma verbal... 

 

a) ia revendo; 

b) estava sendo revisto; 

c) seriam revistas; 

d) comecei a rever; 

e) estavam sendo revistas. 

 

233. Assinale a alternativa que contém voz passiva: 

 

a) tínhamos apresentado diversas opções; 

b) dorme-se bem naquele hotel; 

c) precisa-se de gerentes de vendas; 

d) difundia-se o boato de que haveria racionamento; 

e) N.R.A 

 

234. Transportando para a voz ativa a oração “os sócios foram convocados para uma 

reunião”. Obtém-se a forma verbal: 

 

a) convocaram-se; 

b) convocaram; 

c) convocar-se-ia; 

d) haviam sido convocados; 

e) haverão de ser convocados. 

 

235. Transpondo para a voz ativa a frase “O processo deve ser revisto pelos dois 

funcionários”, obtém-se a forma verbal: 

a) deve-se rever;  

b) devem rever;  

c) será revisto; 

d) reverão; 

e) rever-se-á. 

 

236. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados entre 

parênteses: 

 

A) Como os preços baixaram, é necessário que nós ________ o orçamentos (refaz); 

B) É importante que nossa tentativa _______ o esforço (valer); 

C) Convém que ele ______ um novo acordo (propor); 

D) Para que não nomeemos é necessário que nós _________ o que elas pensam (saber); 

E) Espero que todos os responsáveis _________ a culpa (assumir). 

 

 

a) refaçamos - valha - proponha - saibamos - assumam; 

b) refazemos - valha - proponham - sabemos - assumam; 

c) refaçamos - valham - proponha - soubemos - assumem; 

d) refazemos - valha - proponha - saibamos - assumam; 

e) N.D.A. 
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237. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais pedidas estejam certas: 

Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular); 

Crer (presente indicativo, 3ª pessoa do plural); 

Passear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural). 

 

a) haja – crêem – passeeis; 

b) haje – crêm – passeieis; 

c) haje – creem – passeais; 

d) hajai – creim – passeiais; 

e) haja – creiem – passeies. 

 

238. “As linhas ______ para um ponto e depois se______ no infinito”. 

 

a) convergem – esvão; 

b) convirgem – esvaem; 

c) convergem – esvaiem; 

d) convergem – esvaem; 

e) convirgem – esvão. 

 

239. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco: “É preciso 

que _______ novidades interessantes que _____ e ______ ao mesmo tempo”. 

 

a) surjam – divertem – instruam; 

b) surjam – divirtam – instruam; 

c) surjam – divirtam – instruem; 

d) surgem – divertem – instruem; 

e) surgem – divirtam – instruam. 

 

240. Considere as frases: 

 

1) “Eles querem que nós (fazer) o trabalho”. 

2) “Fazemos esforços para que todos (caber) na sala”. 

 

Flexionando corretamente os verbos indicados, teremos: 

 

a) façamos – cabem; 

b) fazemos – caibam; 

c) fazemos – coubessem; 

d) façamos – caberem; 

e) façamos – caibam. 

 

241. Assinale a frase em que há erro de conjugação verbal: 

 

a) os esportes entretêm a quem os pratica; 

b) ele antevira o desastre; 

c) só ficarei tranquilo quando vir o resultado; 

d) eles se desavinham frequentemente; 

e) ainda hoje requer o atestado de bons antecedentes. 
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242. Das frases que seguem, uma traz errado emprego da forma verbal. Assinale-a: 

 

a) cumpre teus deveres, e terás a consciência tranquila; 

b) suporta-se com paciência a cólera do próximo; 

c) nada do que se possui com gosto se perde sem desconsolação; 

d) não voltes atrás, pois é fraqueza desistir-se da coisa começada; 

e) dizia Rui Barbosa: “Fazeis o que vos manda a consciência, e não fazeis o que convém 

ao apetites. 

 

243. Assinale o item que contém as formas verbais corretas: 

 

a) reouve – intervi;  

b) reouve – intervim;  

c) rehouve – intervim; 

d) reavi – intervi; 

e) rehavi – intervim. 

 

 

244. Que alternativa contém as palavras adequadas para o preenchimento das lacunas? 

“Do lugar de onde eles ________, _______ diversas romarias”. 

 

a) provém – afluem;  

b) provém – aflue;  

c) provém – aflui; 

d) provêem – afluem; 

e) provêm – afluem. 

 

245. A frase “Procure compreender seus pais” está na3ª pessoa do singular. Passando-a 

à 2ª pessoa do singular, teremos: 

 

a) procuras compreender vossos pais; 

b) procurai compreender teus pais; 

c) procura compreender seus pais; 

d) procura compreender teus pais; 

e) N.R.A. 

 

246. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Observe que na 

primeira lacuna a forma verbal é do imperativo afirmativo e, na segunda, a forma verbal 

é do imperativo negativo. Além disso, note que é a forma verbal “Vencerás” que 

determina a pessoa gramatical a ser usada nas duas formas do imperativo. 

“ ________, não _________ e vencerás” 

 

a) lute – desista;  

b) lutai – desisti;  

c) luta – desistas; 

d) lutas – desiste; 

e) lutai – desista. 
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247. A relação dos verbos que completam, convenientemente e em correspondência 

com as frases, as respectivas com lacunas: 

 

1 - “eles ______ melhor, sentados aqui” 

2 - “todos ainda ______ nisso” 

3 - “este produto ______ os mesmos fatores” 

 

a) vêm – creêm – contém; 

b) vêem – crêm – contém; 

c) vêem – crêem – contém; 

d) vêm – crêem – contém; 

e) vêem – crêem – contêm. 

 

248. “Se você _________ e o seu amigo ________ talvez você __________ os seus 

bens”. 

 

a) requisesse – intervisse – reavesse; 

b) requeresse – intervisse – reavessse; 

c) requeresse – interviesse – reouvesse; 

d) requeresse – interviesse – reavesse; 

e) requisesse – intervisse – reouvesse. 

249. “No desempenho de tuas funções, ________ atencioso com todos, _________ ser 

útil sempre e não _________ as tuas responsabilidades”. 

 

a) sê – procure – negue; 

b) seja – procura – negue; 

c) seja – procure – negues; 

d) sê – procura – negues; 

e) seja – procura – negues. 

 

250. “Caso __________ realmente interessado, ele não___________ de falar”. 

 

a) estiver – haja;  

b) esteja – houvesse;  

c) estivesse – haveria; 

d) estivesse – havia; 

e) estiver – houver. 

 

251. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase: “Quando 

_________ mais aperfeiçoado, o computador certamente___________ um eficiente 

meio de controle de toda a vida social”. 

 

a) estivesse – será;  

b) estiver – seria;  

c) esteja – era; 

d) estivesse – era; 

e) estiver – será. 
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252.O modo verbal que expressa uma atitude duvidosa, incerta é o: 

 

a) indicativo; 

b) imperativo; 

c) subjuntivo; 

d) imperativo e subjuntivo; 

e) N. D. A. 

 

253. Aponte a alternativa, em que a segunda forma está incorreta como plural da 

primeira: 

 

a) tu ris – vós rides; 

b) ele lê – eles lêem; 

c) ele tem – eles têm; 

d) ele vem – eles vêem; 

e) eu ceio – nós ceamos. 

 

254. Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase: “__________ em ti, 

mas nem sempre___________ dos outros”. 

 

a) creias - duvides;  

b) crê - duvidas;  

c) creais - duvidas; 

d) creia - duvide; 

e) crê - duvides. 

 

255. Se ele ________ (ver) o nosso trabalho __________ (fazer) um elogio 

 

a) ver – fará;  

b) visse – fará;  

c) ver – fazerá; 

d) vir – fará; 

e) vir – faria. 

 

256. É importante que vocês ____________ se eles não se ______________ durante o 

depoimento”. 

 

a) averigüem – contradisseram; 

b) averigüem – contradizeram; 

c) averigúem – contradisseram; 

d) averíguem – contradisseram; 

e) averigúem – contradizeram, 

 

257. “Não me tragam estéticas!” – As formas da 2ª pessoa do imperativo negativo e 

afirmativo de trazer são: 

 

a) não traze, não trazei – treze – trazei; 

b) não traga, não tragai-traga – trazei; 

c) não tragas, não tragais – traze-trazei; 

d) não tragas, não tragais – traga-tragai; 

e) não traze, não trazei – traga – tragais. 
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258. Observando a correlação temporal entre a forma verbal destacada na frase e a 

forma verbal que você iria colocar no espaço, complete as frases abaixo: 

 

A - teremos amigos quando nós _______ ricos (ficar) 

B - teríamos amigos, se nós __________ ricos (ficar) 

C - tínhamos amigos quando nós ________ ricos (ser) 

D - tivemos amigos quando nós _________ ricos (ser) 

E - temos amigos enquanto __________ ricos (ser) 

a) ficamos – ficássemos – seremos – seremos –somos; 

b) ficamos – ficarmos – fomos – somos – fomos; 

c) fiquemos – ficássemos – éramos – somos – somos; 

d) ficarmos – ficamos – somos – fumos – samos; 

e) ficarmos – ficássemos – éramos – fomos – samos. 

 

259. Observando a correlação temporal, assinale a alternativa que completa a frase: 

“Era provável que eles ______ hoje”. 

 

a) virão;  

b) venham;  

c) viessem; 

d) vêem; 

e) vinham. 

 

260. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal: 

 

a) se você interferisse, ele faria o trabalho sozinho; 

b) se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho; 

c) se você não interferir, ele faria o trabalho sozinho; 

d) se você não interfere, ele fazia o trabalho sozinho; 

e) se você não interferisse ele faz o trabalho sozinho. 

 

261. Diz a regra: “exprimindo embora o resultado de uma ação acabada, o particípio não 

indica por si próprio se a ação em causa é presente, passada ou futura. Só o contexto a 

que pertence pode precisar sua relação temporal”. 

Nos exemplos seguintes: 

 

I - desenterrada a batata, só nos restava assá-la. 

II - desenterrada a batata, só nos resta assá-la. 

III - desenterrada á batata, só nos restará assá-la. 

 

A mesma forma expressa ação passada, presente e futura, respectivamente em: 

 

a) I, II, III;  

b) II, III, I; 

c) III, II, I; 

d) I, III, II; 

e) II, I, III. 
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Gabarito 

 

227. B  

228 C 

229 .B  

230 .D 

231. B 

232. B 

233. E 

234. D 

235. B 

236 .B 

237. A 

238. A 

239. D 

240. B 

241. E 

242. E   

243. E 

244. B  

245. E 

246. D 

247. C  

248 C 

249. C 

250. C 

251. E  

252. C  

253. D  

254. E 

255. D 

256. C  

257. C  

258. E  

259. C 

260. A 

261. A 

 

 

 

 

 

 


