
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1- "Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também 
termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. 
 
(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis 
quando é cedo. Eu, não.)" 
 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé da autora. 
O conjunto das duas orações coordenadas que compõem o segundo verso da segunda estrofe - "que olhais para o sol 
e encontrais direção" - tem sentido 
 
a) explicativo 
b) comparativo 
c) condicional 
d) concessivo 
e) temporal 
 
 
2- Assinale a opção em que o período é composto por coordenação e subordinação: 
 
a) Não faças a outrem o que não queres que te façam. 
b) Quem mais grita é quem menos tem razão. 
c) Comentam que ele não ata nem desata. 
d) Ou fazes bem os deveres ou serás reprovado. 
e) Por valente que seja, há de sentir algum medo. 
 
 
3- "A Internet é o portal da nova era, mas apenas 3% da população brasileira têm hoje acesso à rede." 

('O Globo'. 09/07/2000) 
 
Analisando o emprego do conectivo MAS na construção acima, é possível concluir que, além de ligar duas partes da 
frase, ele desempenha a seguinte função: 
 
a) reafirmar o significado da primeira parte. 
b) permitir a compreensão interna das duas frases. 
c) desfazer a ambiguidade de sentido da primeira parte. 
d) evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes. 
 
 
4- Texto 
 
O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo, e precisa correr para poder 
atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável: o desejo de viver com independência e autonomia. [...] O 
mantra da velhice no século XXI é “envelhecer no lugar”, o que os americanos chamam de aging in place. O conceito 
que guia novas políticas e negócios voltados para os longevos tem como principal objetivo fazer com que as pessoas 
consigam permanecer em casa o maior tempo possível, sem que, para isso, precisem de um familiar por perto. Não se 
trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea: as residências não abrigam mais 
três gerações sob o mesmo teto e boa parte dos idosos de hoje prefere, de fato, morar sozinha, mantendo-se dona do 
próprio nariz. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasilenvelhecer-no-seculo-xxi/, 18 mar. 2016. 
Adaptado. Acesso em: 10 ago. 17. 

 
A conjunção em destaque na frase “Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade 
contemporânea: ...” possui a função semântica de 
 
a) retificação 
b) compensação 
c) complementação 
d) separação 
e) acréscimo 
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5- Mais escolarizadas, mulheres ainda ganham menos e têm dificuldades de subir na carreira. 
As mulheres brasileiras já engravidam menos na adolescência, estudam mais do que os homens e tiveram aumento 
maior na renda média mensal, segundo mostram as Estatísticas de Gênero do IBGE, retiradas da base de dados do 
Censo de 2010, mas elas ainda ganham salários menores e tem dificuldades em ascender na carreira. 

http://tinyurl.com/gnbsmbs 
Acesso em: 29.08.2016. Adaptado. 

 
O título do artigo – Mais escolarizadas, mulheres ainda ganham menos e têm dificuldades de subir na carreira – 
poderia ser substituído, sem causar prejuízo de sentido, por: 
 
a) Mulheres, mais escolarizadas, porventura ganham mais, entretanto possuem empecilhos para subir na carreira. 
b) Mulheres, mais escolarizadas, ainda ganham menos, bem como enfrentam obstáculos para subir na carreira. 
c) Mulheres, mais escolarizadas, às vezes ganham menos, por conseguinte apresentam especificidades para se 

elevarem na carreira. 
d) Mais escolarizadas, mulheres, ainda que enfrentem dificuldades para progredirem na carreira, ganham o mesmo 

ou mais. 
e) Mais escolarizadas, mulheres apresentam particularidades para subir na carreira, porquanto já ganham mais. 
 
 

6- Considere a seguinte informação extraída de uma notícia de jornal: 
 
43% dos domicílios do Brasil são inadequados para moradia, diz IBGE. Taxa representa 24,7 milhões dos 57,5 milhões 
de lares no país em 2008. Em 1992, porém, 63,2% das casas não eram consideradas adequadas. 
A conexão entre as afirmações feita com o uso de “porém” destaca que os índices de domicílios inadequados para 
moradia em 2008 e 1992: 
 
a) são semelhantes: os índices eram muito altos em 1992 e continuam altos em 2008. 
b) estão em oposição: mesmo altos, os índices de 2008 revelam uma melhoria em relação a 1992. 
c) são contraditórios: os dados de 2008 mostram resultados opostos ao que se poderia prever a partir dos dados de 

1992. 
d) apontam para direções contrárias: revelam um retrocesso na adequação das moradias entre 1992 e 2008. 
e) são complementares: os índices de 2008 eram previsíveis a partir dos dados de 1992. 
 
 
7- Tarefa 
Morder o fruto amargo e não cuspir 
Mas avisar aos outros quanto é amargo 
Cumprir o trato injusto e não falhar 
Mas avisar aos outros quanto é injusto 
Sofrer o esquema falso e não ceder 
Mas avisar aos outros quanto é falso 
Dizer também que são coisas mutáveis… 
E quando em muitos a não pulsar 
— do amargo e injusto e falso por mudar — 
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
 
Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de sua função sintática, 
 
a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes. 
b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. 
c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência. 
d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. 
e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 
 
 

8- Na frase: "Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe", a oração destacada é: 
 
a) subordinada substantiva objetiva indireta 
b) subordinada substantiva completiva nominal 
c) subordinada substantiva predicativa 
d) coordenada sindética conclusiva 
e) coordenada sindética explicativa 
 
 

9- A segunda oração do período? "Não sei no que pensas", é classificada como: 
 
a) substantiva objetiva direta 
b) substantiva completiva nominal 
c) coordenada sindética adversativa 
d) coordenada sindética explicativa 
e) substantiva objetiva indireta 



 
10- Lembro-me de que ele só usava camisas brancas." A oração sublinhada é: 
 
a) subordinada substantiva completiva nominal 
b) subordinada substantiva objetiva indireta 
c) subordinada substantiva predicativa 
d) subordinada substantiva subjetiva 
e) subordinada substantiva objetiva direta 
 
 
11- Na frase “As imagens de satélite revelam que quase 40% dessa devastação foi realizada nos últimos vinte anos”, 
a oração sublinhada pode ser classificada como oração: 
 
a) subjetiva 
b) completiva nominal 
c) objetiva indireta 
d) predicativa 
e) objetiva direta 
 
 
12- A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é: 
 
a) Desde que o vi, me apaixonei. 
b) Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. 
c) Permanecerei aqui, desde que você permaneça. 
d) Diga-me se a proposta lhe interessa. 
e) Falou sem que nos convencesse. 
 
 
13- As orações subordinadas adverbiais assinaladas estão classificadas. assinale a alternativa cuja classificação 
esteja errada: 
 
a) “Nunca chegará ao fim por mais depressa que ande.” (oração subordinada adverbial concessiva) 
b) “Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a finados.” (oração 

subordinada adverbial consecutiva). 
c) Mesmo que faça calor, não poderemos nadar. (oração subordinada adverbial concessiva) 
d) Ela era tão medrosa, que não saía de casa. (oração subordinada adverbial comparativa) 
e) Se tudo correr bem, levar-te-ei à Europa. (oração subordinada adverbial condicional) 
 
 
14- No período: "Era tal a serenidade da tarde, que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a 
finados.", a segunda oração é: 
 
a) subordinada adverbial causal                                 
b) subordinada adverbial consecutiva 
c) subordinada adverbial concessiva                    
d) subordinada adverbial comparativa 
e) subordinada adverbial subjetiva 
 
 
15- Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva: 
 
a) Diz-se que você não estuda.                          
b) Falam que você não estuda.                                            
c) Fala-se tanto que você não estuda. 
d ) Comeu tanto que ficou doente 
e) Quando saíres, irei contigo. 
 
 
16- Classifique as orações subordinadas adverbiais: 
 
a) Você será aprovado, porque estudou muito. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
c) Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. 

______________________________________________________________________________________________ 

 



d) Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
e) Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
17- Observe o uso da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática 
estabelecida pela oração subordinada apresentada por ela: 
 
a) Pedro não foi tão atencioso como deveria. 

b) Como ninguém respondeu meu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. 

c) Fiz o tratamento como determinou o médico. 

 
Diferencie o uso da mesma conjunção, classificando as orações.  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18- (PUC – SP) Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder à questão: 
 

“Então, os peixes jovens, já não era mais possível segurá-los; agitavam as 
nadadeiras nas margens lodosas para ver se 
funcionavam como patas, comohaviam conseguido fazer os mais dotados. 
Mas precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós…” 

 
As palavras destacadas indicam, respectivamente, o quê? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19- Leia o trecho extraído do artigo “Cosmologia, 100”, de Antonio Augusto Passos Videira e Cássio Leite Vieira, para 
responder à questão. 
 
“Vou conduzir o leitor por uma estrada que eu mesmo percorri, árdua e sinuosa.” A frase – que tem algo da essência 
do hoje clássico A estrada não percorrida (1916), do poeta norte-americano Robert Frost (1874-1963) – está em um 
artigo científico publicado há cem anos, cujo teor constitui um marco histórico da civilização. 
Pela primeira vez, cerca de 50 mil anos depois de o Homo sapiens deixar uma mão com tinta estampada em uma 
pedra, a humanidade era capaz de descrever matematicamente a maior estrutura conhecida: o Universo. A façanha 
intelectual levava as digitais de Albert Einstein (1879-1955). 
Ao terminar aquele artigo de 1917, o físico de origem alemã escreveu a um colega dizendo que o que produzira o 
habilitaria a ser “internado em um hospício”. Mais tarde, referiu-se ao arcabouço teórico que havia construído como 
um “castelo alto no ar”. 
O Universo que saltou dos cálculos de Einstein tinha três características básicas: era finito, sem fronteiras e estático – 
o derradeiro traço alimentaria debates e traria arrependimento a Einstein nas décadas seguintes. 
Em “O Universo que saltou dos cálculos de Einstein tinha três características básicas […]” 
(4° parágrafo), a oração destacada encerra sentido de: 
 
Classifique a oração destaca explicando o seu sentido no contexto.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20- “Tem gente que junta os trapos, outros juntam os pedaços.” 
 
O QUE, empregado como conectivo, introduz uma oração de qual tipo? Diferencie os demais “quês” que podem ser 
classificados como CONJUNÇAO. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


