TERMOS DA ORAÇÃO. VALOR SEMÂNTICO DAS
CONJUNÇÕES. CLASSIFlCAÇÃO DAS ORAÇÕES.

427. Qual a expressão grifada, que NÃO funciona como sujeito:
a) “piam perto, na sombra, as aves agoureiras”;
b) “morre ! morrem-te às mãos as pedras desejadas”;
c) “hão - de frutificar as fomes e as vigílias”;
d) “quando, aos beijos do sol, sobrarem as colheitas”;
e) “dorme de novo tudo”.
428. Assinale a opção em que a mudança feita acarreta alteração de função sintática:
a) seringueiro, dorme na escureza da floresta;
b) dorme, seringueiro, na escureza da floresta;
c) na escureza, seringueiro, da floresta, dorme;
d) na escureza da floresta, seringueiro dorme;
e) dorme na escureza da floresta, seringueiro.
429. O termo sublinhado exerce a função de objeto indireto, EXCETO em:
a) lembrei-lhe a data de aniversário de sua mãe;
b) perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara;
c) devido a problemas de saúde, proibiram-lhe que fumasse;
d) incumbiram-lhe que entregasse a encomenda;
e) com certeza, pagou-lhe com bastante atraso
430. O elemento grifado está corretamente classificado, EXCETO em:
a) o filme é impróprio para menores; (complemento nominal)
b) ignoro onde estão seus conhecimentos; (adjunto adverbial de lugar)
c) deve-se ser tolerante com o próximo; (adjunto adnominal)
d) em teu pensamento, serei apenas lembrança; (predicativo do sujeito)
e) há acontecimentos em minha vida de que não gosto. (objeto indireto)
431. Todas as alternativas contêm predicado nominal, EXCETO em:
a) a casa, de longe, parecia um monstro;
b) aquele amor deixava-o insensível:
c) ultimamente andava muito nervoso;
d) fique certo: eu não sou você;
e) o tempo está chuvoso, sombrio.
432. Assinale a única frase com predicado nominal:
a) os alunos permaneceram em sala;
b) estavam todos na praça assistindo ao concerto;
c) o tempo parece que vai melhorar;
d) o menino continuou a leitura;
e) infelizmente, o professor continua doente.
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433. Assinale a frase com predicado verbal:
a) o colega acusou-o de covarde;
b) gostei do passeio marítimo;
c) o professor entrou preocupado em sala;
d) os amigos ficaram surpresos com sua reação;
e) estavas com saudades de teus irmãos.
434. Assinale a opção com predicado verbo-nominal:
a) os alunos estudiosos normalmente são aprovados;
b) todos ficaram estáticos diante da paisagem;
c) o espetáculo está anunciado há cerca de dois meses;
d) nunca o julgamos de tal atitude;
e) a ciência não é moral nem imoral; é amoral.
435. Assinale a frase com sujeito indeterminado:
a) consertam-se relógios;
b) falaram na sessão todos os oradores inscritos;
c) disseram que o Concurso não será fácil;
d) os beija-flores pairam no ar e sugam o pólen das flores;
e) construíram-se muitas estradas no interior do Brasil.
436. Assinale a única frase com verbo de ligação:
a) continuamos em silêncio durante muito tempo;
b) apesar da chuva, fiquei no meu posto;
c) vivi em Itabira alguns anos;
d) andei longes terras à procura de solução;
e) permanecemos no colégio a manhã inteira.
437. Assinale a opção em que o termo grifado NÃO apresenta o valor circunstancial
indicado entre parênteses:
a) “ia pelo corredor que o velho José Paulino fizera” (lugar);
b) “no outro dia não voltou mais para trabalhar” (tempo) ;
c) “o mestre estremeceu com a palavra do homem” (instrumento) ;
d) “faria alpercatas fortes para romper a terra dura das caatingas” (fim);
e) “lá para fora José Passarinho cantava baixinho” (modo) .
438. Assinale a opção em que a preposição de manifesta o mesmo valor que apresenta
em “ (....) e corou da alusão que havia em suas palavras.”
a) as crianças sorriam de frio;
b) vieram hoje de Recife;
c) tinha no dedo um anel de ouro;
d) sempre trabalhei de noite;
e) alimentava-se apenas de pão e água.
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439. Assinale a opção em que a preposição de exprime a mesma ideia que possui em “...
a cair de fome.”
a) de tanto chorar, os seus olhos ficaram inchados;
b) de noite todos os gatos são pardos;
c) chegaram hoje cedo de Pernambuco;
d) devemos nutrir o espírito de boas leituras;
e) carregava no bolso um relógio de ouro.
440. Assinale o item em que o verbo deve ir obrigatoriamente para a 3ª pessoa do
plural:
a) vive-se bem no Nordeste;
b) necessita-se de datilógrafos;
c) procura-se secretárias estenógrafas;
d) admite-se secretária bilíngue;
e) dispõe-se de incentivos estrangeiros.
441.Na passagem “. . . um cego que me puxava as orelhas...”, o pronome me indica
posse (por isso podendo ser analisado como adjunto adnominal). Da mesma forma
ocorre com o pronome grifado em:
a) tenho-lhe ódio;
b) escuto-lhe a voz;
c) ela me tratava bem;
d) este é o presente que me deste;
e) não lhe quero mal.
442. Assinale o item em que o elemento sublinhando não é adjunto adverbial:
a) ele sempre agiu comigo às direitas;
b) esta noite haverá jogo no Maracanã;
c) tremiam de frio as pobres crianças;
d) colhemos bastantes exemplos em Castro Alves;
e) as árvores se conhecem pelos frutos.
443. Assinale o item em que o elemento sublinhado não é agente da passiva:
a) Desejaria que os exercícios fossem feitos por todos;
b) eras amado de teus pais:
c) foi oferecido um prêmio ao melhor aluno da turma;
d) a América teria sido descoberta pelos “vikings”?
e) fui reprovado por quem não esperava.
444. Assinale o único item em que o elemento sublinhado não é aposto:
a) só desejo uma coisa que vocês sejam aprovados;
b) nada impedia seus planos: tristeza, dores, sofrimentos;
c) Rui Barbosa, a Águia de Haia, elevou bem alto o nome do Brasil;
d) ele conseguiu ser aprovado, o que alegrou muito a seus pais;
e) entre políticos não se perdoam duas coisas: a neutralidade e a apostasia.
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445. Assinale o item em que o elemento sublinhado não é vocativo:
a) “eu, que a pobreza dos meus pobres cantos / dei aos heróis...”(C.Alves);
b) “estavas, linda Inês, posta em sossego . . . “ (Camões);
c) “ó tu, que tens de humano o gesto e o peito . . . .“ (Camões);
d) “boa noite ! - formosa Consuelo ! . . . “ (C. Alves);
e) “Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?”
446. Assinale o item em que o termo sublinhado não é complemento nominal:
a) a invenção da imprensa abriu novos horizontes ao homem;
b) todos estamos confiantes em tua vitória;
c) gorou minha ida à Bahia;
d) algumas tribos foram hostis aos portugueses;
e) a obediência dos cidadãos às leis é um imperativo social.
447. Assinale a opção em que o termo sublinhado desempenha função sintática distinta
da dos demais, em relação aos textos:
a) imagens vilíssimas da servidão;
b) espetáculos de extrema miséria;
c) legiões de homens;
d) reverberações de prata polida;
e) as folhas das árvores.
448. Assinale a opção em que as preposições POR e COM exprimem as mesmas ideias
que possuem em: POR displicência, machucou-se COM a faca.
a) por hoje, eu diria com vocês: basta;
b) por mais que estude, não é aprovado com destaque;
c) por caminhos estranhos, andava a maluca com fome;
d) por nosso esforço, conseguimos a aprovação com méritos;
e) por ironia do destino, o policial matou-se com sua arma.
449. Assinale a única opção que não se completa adequadamente com a preposição
entre parênteses.
a) O caminho ______ onde vamos é muito; (por)
b) caminharemos _____ o mar; (até)
c) falava-se ______ a reforma eleitoral; (sobre)
d) casa _____ cujo teto morávamos; (sob)
e) o aluno ______ que todos maltratavam era meu amigo. (a)
450. Assinale a alternativa que contém um objeto indireto.
a) o bom filho é obediente aos pais;
b) a festa decepcionou a todos;
c) o bom filho obedece aos pais;
d) os pais são obedecidos pelo bom filho;
e) a obediência aos pais é dever do bom filho.
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451. O amor não só traz alegria como também alimenta.
Neste período, a conjunção é:
a) subordinativa causal;
b) coordenativa aditiva;
c) coordenativa conclusiva;
d) subordinativa comparativa;
e) conformativa.
452. “O mais certo é não dirigir veículo sem carta de habilitação”, a oração sublinhada é
reduzida de infinitivo com valor de subordinada:
a) adverbial;
b) coordenada:
c) adjetiva;
d) substantiva;
e) reduzida.
453. Qual dos períodos abaixo não apresenta oração substantiva?
a) pensei estar bem informado;
b) conclui estarmos enganados;
c) prepara-te, para não decepcionares;
d) Paulo era incapaz de cumprir a promessa;
e) é proibido fumar.
454. Assinale a opção em que a troca do termo extraído do trecho abaixo pela forma
colocada entre parênteses implicaria sensível alteração de sentido:
“Uma observação mais cuidadosa revela, porém (A), que Ciência e Tecnologia não se
comportam como (B) mercadorias, mas (C) como bens culturais: é por isso, talvez, que
toda tentativa de transferência de tecnologia fracassa e resulta no (D) que não passa de
alguma (E) forma efêmera de prestação de serviço.”
a) “porém” / (portanto);
b) “como” / (do mesmo modo que);
c) “mas” / (e sim);
d) “no” / (naquilo);
e) “alguma” / (uma).
455. Numa das frases abaixo, não se encontra exemplo da conjunção anunciada.
Assinale-a:
a) subordinativa concessiva -” Conquanto estivesse cansado, concordou em prosseguir”;
b) subordinativa condicional - “Digam o que quiserem contanto que não me ofendam”;
c) subordinativa temporal - “mal anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo” ;
d) subordinativa final - “saiu sem que ninguém percebesse”;
e) subordinativa causal - “como estou doente, não comparecerei”.
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456. “O destino do réu depende do juiz. O processo está com o juiz”. Utilizando-se um
só período para reconstruir o que está sendo afirmado, teremos:
a) o processo está com o juiz, embora o réu dependa do seu destino;
b) o processo está com o juiz, de quem depende o destino do réu;
c) o processo está com o juiz, cujo réu depende do seu destino;
d) o processo está com o juiz, a quem depende o destino do réu;
e) o processo está com o juiz, que dependa o destino do réu.
457. Assinale o período em que ocorre a mesma relação significativa existente entre os
termos grifados em: “a atividade científica é tão importante quanto qualquer outra
atividade econômica”:
a) o rapaz era tão aplicado, que em pouco tempo foi promovido;
b) quanto mais estuda, menos aprende;
c) tenho tudo quanto quero;
d) sabia a lição tão bem como eu;
e) todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo.
458.No período - “Torna-se, portanto, imperativa uma revisão conceitual do modelo
presente do processo de desenvolvimento tecnológico de modo a levar em conta o fator
cultural como dominante” - a oração grifada traduz:
a) concessão;
b) consequência;
c) comparação;
d) condição;
e) proporção.
459. Assinale a opção em que as orações do período enunciado se relacionam por
coordenação e subordinação e não apenas por coordenação:
a) no aconchego / do claustro, na paciência e no sossego / trabalha e teima, e lima, e
sofre, e sua;
b) os camelôs ensinam nas ruas os mitos heroicos da meninice e dão aos homens que
passam uma lição de infância;
c) entre os camelôs das ruas, uns falam pelos cotovelos e outros, coitados, têm a língua
atada;
d) os camelôs vendem canetinhas-tinteiro por quase nada, mas elas jamais escrevem
coisa alguma;
e) o camelô dos brinquedos de tostão oferece balõezinhos de cor, mostra bonequinhos
jogadores de box, exibe no chão da calçada pererecas verdes.
460. Assinale o item com oração sub. adjetiva explicativa:
a) nem tudo que reluz é ouro;
b) O aluno que estuda é aprovado;
c) meu irmão, que mora em Petrópolis, está doente;
d) meu irmão que mora em Petrópolis está doente;
e) os cachorros que latem não mordem.
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461. Assinale a oração em que a substituição da expressão grifada altera sensivelmente
o sentido do enunciado:
a) “em lugar de nos conduzirem a desejável autonomia.” / em vez de;
b) “eliminando, assim, seus talentos de processo . ...” / com isso;
c) “embora muitos estudiosos defendam que a característica ...” / conquanto;
d) “pois toda preocupação intelectual do homem não deixa de ser...” / logo;
e) “no entanto, por causa da situação de dependência cultural ...” / todavia.
462. No período - “E quanto mais andava mais tinha vontade”, ocorre ideia de
proporção. Assinale a opção em que tal ideia NÃO ocorre:
a) quanto mais leio este autor menos o entendo;
b) choveu tanto, que não pudemos sair;
c) à medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior;
d) quanto menos vontade, mais negligência;
e) quanto mais se lê, mais se aprende.
463. No trecho - “A lua deitava-se pelo mundo. Era um mar de leite por cima das
coisas” -, o segundo período estabelece com o primeiro uma relação de:
a) contraste;
b) comparação;
c) condição;
d) explicação;
e) conclusão.
464. No trecho - “Poeta primitivo, canta a natureza na mesma linguagem da natureza” a expressão grifada corresponde a:
a) mesmo sendo poeta primitivo;
b) até sendo poeta primitivo;
c) além de ser poeta primitivo;
d) antes de ser poeta primitivo;
e) por ser poeta primitivo.
465. Passada a tempestade, recolheu as velas”, a oração grifada é reduzida do particípio
com valor de:
a) adverbial temporal;
b) adverbial condicional;
c) substantiva apositiva;
d) substantiva predicativa;
e) adverbial causal.
466. “Choveu, portanto haverá boas colheitas”. Em qual das orações abaixo, a
conjunção tem o mesmo valor do exemplo acima?
a) saiu, logo que ela entrou;
b) apressa-te, pois o tempo é pouco;
c) vives mentindo; logo, não mereces fé:
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d) leve-lhe flores, pois ela aniversaria amanhã;
e) não veio, que estava indisposto.
467. “Estudando sem método, seremos reprovados.”, é oração reduzida de gerúndio,
com valor de subordinada:
a) final;
b) concessiva:
c) consecutiva;
d) condicional;
e) conformativa.
468.
01. Todos os períodos são compostos por subordinação EXCETO:
a) não se preocupe que logo a trarei;
b) dei-lhe sinal que saísse logo;
c) todos sabem que o homem é mortal;
d) ele afirmou que não a vira;
e) é tão feio que assusta.
02. A oração sublinhada está corretamente classificada, EXCETO em:
a) “se Madalena me visse assim, com certeza me achava extraordinariamente feio.”
(oração subordinada adverbial condicional)
b) “levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar- se”;
(oração coordenada sindética explicativa)
c) “de longe em longe sento-me fatigado e escrevo uma linha”;
(oração coordenada sindética aditiva)
d) “e falando assim, compreendo que perco o tempo”;
(oração subordinada substantiva objetiva direta) .
e) “foi este o modo de vida que me inutilizou.”
(oração subordinada substantiva predicativa)
469.No seguinte grupo de orações sublinhadas:
1) é bom que você venha;
2) não esqueças que és fiel;
Temos orações subordinadas respectivamente:
a) objetiva direta, subjetiva:
b) subjetiva, objetiva direta:
c) objetiva direta, adverbial temporal:
d) subjetiva, predicativa:
e) predicativa, objetiva direta.
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470. Assinale a construção que pode substituir, sem provocar alteração fundamental de
sentido, o tempo grifado em “e viu a esperança balançando.”
a) que balançou;
b) que teria balançado;
c) que havia de balançar;
d) que tinha balançado;
e) que balançava.
471.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
472.Em “Embora ela tivesse sido alta e clara”, a oração exprime:
a) causa;
b) condição;
c) concessão;
d) finalidade;
e) consequência.
473. Assinale a oração com o sujeito composto.
a) o aluno e a aluna o professor elogiou;
b) todos os homens são mortais;
c) o professor com a família foi lecionar em Brasília;
d) o ladrão e o assassino evadiu-se da prisão;
e) passará o céu e a terra.
474. Assinale a única frase com verbo transitivo direto:
a) nunca fora nada na vida;
b) acusaram o pobre homem de irresponsável;
c) todos respiraram aliviados;
d) todos precisam de Deus;
e) Cristo perdoou o bom ladrão arrependido.
475.A opção em que não se verifica a presença de Predicado Verbo-Nominal é:
a) acusei-o de covarde;
b) a menina encontrou morto o seu namorado;
c) ficavam absorvidos os homens diante de tanta
beleza: o recém-nascido;
d) apelidaram o rapaz de boneca;
e) as aves, diante do terrível caçador, gritavam desesperadas.
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476. Assinale a opção com Predicado Verbo-Nominal.
a) as autoridades chamam ao momento histórico atual de abertura;
b) gostamos de sua presença aqui;
c) não há dúvidas a respeito da crise econômica do país;
d) após vários anos de Mobral uma pergunta: o analfabetismo diminuiu;
e) uma parte de população protesta contra a pornografia nos meios de comunicação.
477. Ainda a propósito do assunto da questão anterior, assinale o único caso que não
apresenta, grifado, um complemento nominal:
a) o respeito às leis é dever do cidadão consciente;
b) o surgimento da lua provocou reações românticas;
c) o descobrimento de petróleo animou os brasileiros;
d) o almoço com a namorada foi um sucesso;
e) a representação contra o governador agitou o plenário:
478. O termo grifado está corretamente classificado, EXCETO em:
a) minha mãe era temente a Deus; / complemento nominal
b) a afeição crescente era manifestada por atos extraordinários / passiva
c) poucos teriam ânimo de confessar aquele pensamento; /sujeito
d) expus a Capitu a ideia de José Dias; / objeto indireto
e) há poucos que não se ajustam nem combinam./ objeto direto.
479. Assinale o item em que o elemento sublinhado não é adjunto adnominal:
a) a vida é um álbum de retratos;
b) a aluna estava excessivamente nervosa;
c) mais amor menos confiança;
d) quantas aulas ainda teremos até o dia da prova;
e) o aparecimento da Virgem aos pastores em Fátima comoveu o mundo.
480.Marque a opção em que há erro de análise:
a) o convite para o cinema surpreendeu-a; / complemento nominal.
b) o amor, não o temos como imoral ; adjunto adverbial de modo.
c) o amor, nós o temos como imortal; / objeto indireto pleonástico.
d) a mim não pegam, com essa mentira; / objeto direto preposicionado.
e) a mim não disseram coisas mentirosas. / objeto indireto.
481.Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira tendo em vista as
circunstâncias indicadas pelas ações subordinadas:
1) causa;
2) condição;
3) lugar;
4) concessão;
5) consequência;
6) modo;
7) tempo.
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( ) a verdade não está onde colocamos;
( ) tanta era a sua pureza, que o mal não a tocava;
( ) chegando o momento propício, agiremos juntos;
( ) agiu sem consultar ninguém;
( ) como não estava preparado, não quis fazer a prova;
( ) sem ser propriamente bonita, ainda assim era uma mulher interessante;
( ) sem observar tais cuidados, cometeria muitos erros;
Indique a ordem correta:
a) 1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 2 – 4;
b) 2 – 4 – 3 – 7 – 6 – 5 – 1;
c) 6 – 1 – 2 – 7 – 4 – 3 – 5;
d) 3 – 5 – 7 – 6 – 1 – 4 – 2;
e) 3 – 1 – 7 – 6 – 5 – 4 – 2.
482. Assinale o item em que a função não corresponde ao termo sublinhado:
a) comer demais é prejudicial à saúde – complemento nominal
b) jamais me esquecerei de ti – objeto indireto;
c) a vida da cidade é muito agitada – complemento nominal;
d) ele foi cercado de amigos sinceros – agente da passiva;
e) não tens interesse pelos estudos – complemento nominal.
483. Assinale a opção em que a preposição por manifesta o mesmo valor que apresenta
em “O acúmulo de sangue (estase) bastará para causar a morte por insuficiência
cardíaca...”
a) ele andava por aí;
b) comunicava-se por mímica;
c) trocou um lápis por uma caneta;
d) lutou por você;
e) chorou por tirar pouca nota.
484. “Quem cola sobre teu corpo consente na tua morte talhada a ferro e fogo nas
profundezas do corte que a bala riscou no peito”, Concluímos que:
a) quem-pronome relativo: sujeito; que-pronome relativo: sujeito;
b) quem-pronome relativo: sujeito; que-pronome relativo: objeto direto;
c) quem-pronome indefinido objeto direto de cala; que pronome indefinido: sujeito de
riscou;
d) quem-pronome indefinido sujeito de cala; que-pronome relativo: objeto direto de
riscou;
e) quem-pronome indefinido sujeito de cala; que-pronome relativo: sujeito de riscou.
485. Em “A elaboração das questões pelo professor nos deu tranquilidade”. Os termos
grifados são:
a) sujeito - objeto direto - agente da passiva – objeto indireto;
b) complemento nominal - agente da passiva – objeto direto - objeto direto;
c) adjunto nominal - agente da passiva - objeto direto - objeto indireto;
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d) complemento nominal - agente da passiva – objeto indireto - objeto direto;
e) não há função sintática para o termo tranquilidade.
486. Assinale a opção em que a preposição POR exprime a mesma ideia que possui em:
“vivemos por um mundo melhor”:
a) estou aqui novamente por te amar:
b) a notícia chegou-me por telegrama:
c) lutamos por um lindo ideal:
d) todos foram acusados por ti:
e) sairemos por São Paulo.
487. Assinale a opção em que o pronome “Os” não desempenha, a mesma função do
que em “... os escravos adorando-os e temendo-os”.
a) ouviram-nos na dança:
b) escravos, sempre os serão:
c) os escravos os viram no chão:
d) os pretos não os encontravam na rua:
e) quero mostrá-los aos senhores:
488. Assinale o item em que a oração grifada está classificada indevidamente:
a) “naquela noite, o silêncio não deixou Maria dormir”; oração subordinada substantiva
adjetiva direta.
b) “eles diziam onde as pessoas deveriam guardar seu dinheiro”; oração subordinada
substantiva objetiva direta.
c) “onde o povo parava para pensar a esperança”; oração subordinada adverbial final.
d) “dos chuveiros caíam fios de ovos ou eram cheias de mel as piscinas”; oração
principal.
e) “como a casa foi construída se ninguém me pediu dinheiro emprestado”; oração
subordinada adverbial condicional.
489. A oração grifada esta corretamente classificada, EXCETO em:
a) agora eu lhe mostro com quantos paus se faz uma canoa / oração subordinada
substantiva objetiva direta;
b) tudo quanto possuímos vem desses cem mil réis;/ oração subordinada adjetiva
restritiva.
c) Casimiro Lopes pergunta se me falta alguma coisa; / oração subordinada adverbial
condicional.
d) via-se muito bem que D. Glória era alcoviteira;/ oração subordinada substantiva
subjetiva.
e) a ideia é tão santa que não está mal no santuário; / oração subordinada adverbial
consecutiva.
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490. Assinale a opção em que o termo grifado NÃO apresenta o valor circunstancial
indicado entre parênteses:
a) “ah ! quantos homens de juízo não andarão por aí ...” (lugar);
b) “eu não creio, não posso mais acreditar na bondade ou na virtude de homem
algum...” (intensidade);
c) “... mais nocivos aos outros, e para produzir maior danos... “ ( fim);
d) “... declara sem cerimônia ...” (modo);
e) “... antes estar na casa de correção por terem enriquecido com abusos escandalosos e
crimes ... “ (causa).
Assinale o item que indica corretamente a relação dos elementos sublinhadas dentro dos
grupos de 491 a 499.
491.O técnico berrou tanto, que ficou rouco:
a) causa;
b) consequência;
c) modo;
d) finalidade;
e) concessão.
492.No meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe.
a) lugar;
b) consequência;
c) finalidade;
d) condição;
e) modo.

493. Parece que quanto mais estudo menos sei:
a) proporção;
b) modo;
c) explicação;
d) tempo;
e) alternativa.

494. Ela, sobre ser feia, é néscia e burra:
a) causa;
b) exceção;
c) acréscimo;
d) conclusão;
e) explicação.
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495. Ora ria, ora chorava o menino acidentado:
a) adição;
b) intensidade;
c) condição;
d) alternativa;
e) conclusão.
496. Não posso ouvir esta música, que não chore:
a) consequência;
b) conformidade;
c) adição;
d) modo;
e) condição.
497. Corre, saveiro, corre, que já brilham as luzes da Bahia.
a) concessão;
b) explicação;
c) modo;
d) causa;
e) condição.
498. Ele pode sair, desde que termine a prova:
a) causa;
b) modo;
c) condição;
d) tempo;
e) meio.
499.Onde me espetam, fico:
a) modo;
b) causa;
c) consequência;
d) lugar;
e) meio.
500. Assinale a opção em que se altera sensivelmente o sentido de “Eduarda vai
esquecer o episódio. Não pode passar a vida a lamentar a perda de Fofoca”.
a) Eduarda vai esquecer o episódio, já que não pode passar a vida a lamentar a perda de
Fofoca;
b) Eduarda vai esquecer o episódio, visto que não pode passar a vida a lamentar a perda
de Fofoca;
c) como Eduarda vai esquecer o episódio, não pode passar a vida a lamentar a perda de
Fofoca;
d) não podendo passar a vida a lamentar a perda de Fofoca, Eduarda vai esquecer o
episódio;
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e) por não poder passar a vida a lamentar a perda de Fofoca, Eduarda vai esquecer o
episódio.
501. No período - “Quanto mais procurava mais sofria” - ocorre ideia de proporção.
Assinale a opção em que tal ideia NÃO ocorre.
a) quanto mais oferecia gratificação mais havia cooperação;
b) à medida que passavam os dias mais ficava triste;
c) procurou tanto que ficou doente;
d) à proporção que os presentes chegavam mais ficava perplexa;
e) quanto mais oferecia menos cooperação existia.
502. No trecho - “Perdemos tudo. Mas Eduarda . . . perdeu mais do que nós ...”, o
segundo período estabelece com o primeiro uma relação de:
a) contraste;
b) condição;
c) explicação;
d) conclusão;
e) causa.
503.A oração sublinhada no período “Maltratado pela civilização branca, o índio
refugiou-se nos mais distantes pontos do país”. Pode ser substituída, sem alteração
fundamental de sentido, por:
a) mesmo tendo sido maltratado pela civilização branca;
b) por ter sido maltratado pela civilização branca;
c) apesar de ter sido maltratado pela civilização branca;
d) antes de ser maltratado pela civilização branca;
e) até sendo maltratado pela civilização branca.
504. Assinale a opção em que se altera sensivelmente o sentido de: “Asseveram que
estou doido. Sinto-me no pleno e perfeito gozo de minhas faculdades mentais”.
a) asseveram que estou doido, mas sinto-me no pleno e perfeito gozo de minhas
faculdades mentais;
b) embora me sinta no pleno gozo de minhas faculdades mentais, asseveram que estou
doido;
c) mesmo que me sinta no pleno gozo de minhas faculdades mentais, asseveram que
estou doido;
d) asseveram que estou doido, sinto-me, no entanto, no pleno e perfeito gozo de minhas
faculdades mentais;
e) asseveram que estou doido, enquanto me sinto no pleno e perfeito gozo de minhas
faculdades mentais.
505. Assinale a opção em que a palavra como é usada com o mesmo sentido que
apresenta em: “Legiões de homens negros como a noite...”
a) como estivesse quente, só os pretos saíram à rua;
b) os pretos são tidos como trabalhadores;
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c) nada aconteceu como os senhores decidiram sobre os escravos;
d) nunca se soube como não se ouviam os gritos;
e) as folhas das árvores estavam tão imóveis como as estátuas.

Gabarito
427. B
428. D
429. B
430. C
431. B
432. E
433. B
434. D
435. C
436. A
437. C
438. A
439. A
440. C
441. B
442. D
443. C
444. E
445. A
446. E
447. D
448. E
449. E
450. C
451. B
452. D
453. C
454. A
455. D
456. B
457. D
458. B
459. B
460. C
461. E
462. B
463. D
464. E
465. A
466. C
467. D
468. 1.A/2.E
469. B

470. E
471. B
472. C
473. E
474. B
475. C
476. A
477. B
478. B
479. B
480. C
481. D
482. C
483. E
484. D
485. D
486. C
487. B
488. A
489. C
490. C
491. B
492. D
493. A
494. C
495. D
496. A
497. B
498. C
499. D
500. C
501. C
502. A
503. B
504. E
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