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Lista Complementar( Prof.º Glauce) 

 
 

01. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do 

acento indicativo de crase: 
a) O pesquisador deu maior atenção à cidade menos 
privilegiada.  
b) Este resultado estatístico poderia pertencer à qualquer 
população carente. 
c) Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. 
d) A verba aprovada destina-se somente àquela cidade 
sertaneja. 
e) Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. 
 

02. (IBGE) Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas 
frases deve receber acento grave indicativo de crase: 
a) Fui a Lisboa receber o prêmio. / Paulo começou a falar em 
voz alta. 
b) Pedimos silêncio a todos. Pouco a pouco, a praça central se 
esvaziava. 
c) Esta música foi dedicada a ele. / Os romeiros chegaram a 
Bahia. 
d) Bateram a porta fui atender. / O carro entrou a direita da rua. 
e) Todos a aplaudiram. / Escreve a redação a tinta. 
 

03. (UF-RS) Disse ..... ela que não insistisse em amar ..... quem 
não ..... queria. 
a) a - a – a               c) à - a - a            d) à - à - à  
b) a - a - à                e) a - à - à 
 

04. (UF-RS) Quanto ..... suas exigências, recuso-me ..... levá-
las ..... sério.  
a) às - à - a           c) as - à - à              e) as - a - a 
b) a - a - a             d) à - a - à  
 

05. Relacione as regras sobre pontuação ao emprego da vírgula 
nas frases do texto. 
I. O adjunto adverbial deslocado é marcado por vírgula. 
II. Usa-se vírgula para separar termos de mesma função 
sintática. 
III. As orações subordinadas adjetivas explicativas sempre são 
separadas por vírgulas.  
( ) “No Brasil, há uma profusão considerável de tragédias (...)” 
( ) “(...) o Maracanã, o Morumbi e todos os estádios da Copa 
estarão reluzentes (...)” 
( ) “Ninguém, em sã consciência, ousa levantar sua voz (...)” 
( ) “As burras do poder público serão escancaradas para que 
clubes mal administrados, que pagam fortunas para alguns 
pernas de pau, (...)” 
 

A sequência correta é: 
a) II, I, I e III.       c) I, II, I e III.         e) II, II, III e I. 
b) I, II, III e I.       d) II, III, I e I. 
 

Texto comum à questão 6 

 

 
 

Ao descrever sua criação, Joana expressa uma opinião crítica 
acerca das redes sociais existentes. Essa crítica é reforçada, nas 
falas da personagem, principalmente pelo uso de  
a) frases de tom exclamativo . 
b) palavras de sentido negativo, como antissocial, ninguém e falhar. 
c) frases curtas e pouco significativas.  
d) uso de reticências e a certeza de que não haverá falhas. 
e) o tom formal em sua fala. 
 

07. Levando-se em conta que a pontuação é um dos recursos da 
língua escrita para a produção de sentido, pode-se afirmar que 
ocorre a interpretação contrária ao sentido do texto em: 
I) O acusado não confessou o crime demonstrando sangue-frio.  

Significa que o acusado não demonstrou sangue-frio quando 
confessou o crime. 
II) O acusado não confessou o crime, demonstrando sangue-
frio. 

Significa que o acusado, por não confessar o crime, demonstrou 
sangue-frio. 
III) Os clientes que estavam descontentes com o novo sistema 
de cobrança solicitaram o retorno ao sistema antigo. 

Significa que todos os clientes estavam descontentes com o novo 
sistema de cobrança e solicitaram o retorno ao sistema antigo. 
IV) Os clientes, que estavam descontentes com o novo sistema 
de cobrança, solicitaram o retorno ao sistema antigo. 

Significa que apenas alguns clientes - aqueles que estavam 
descontentes com o novo sistema de cobrança - solicitaram o 
retorno ao sistema antigo. 
V) O pedreiro mal-humorado empilhou os tijolos sobre o piso. 

Significa que o pedreiro que empilhou os tijolos sobre o piso é 
habitualmente mal-humorado. 
VI) O pedreiro, mal-humorado, empilhou os tijolos sobre o piso. 

Significa que o pedreiro que empilhou os tijolos sobre o piso estava 
momentaneamente mal-humorado. 
 

a) I e II.                 c) I, II, III e I      e) III, IV, V e VI. 
b) III e IV.    V.      d) I, II, V e VI. 
 

08.  Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das mais 
conhecidas figuras de linguagem para 

 
 



 

a) condenar a prática de exercícios físicos.  
b) valorizar aspectos da vida moderna.  
c) desestimular o uso das bicicletas.  
d) caracterizar o diálogo entre gerações.  
e) criticar a falta de perspectiva do pai. 
 

09. Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa 
significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase 
de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos 
os oxímoros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do 
poema “O operário em construção”. Pode-se afirmar que ocorre 
um oxímoro em  
a) "Era ele que erguia casas  
Onde antes só havia chão." 
b) "... a casa que ele fazia  
Sendo a sua liberdade  
Era a sua escravidão."  
c) "Naquela casa vazia  
Que ele mesmo levantara  
Um mundo novo nascia  
De que sequer suspeitava."  
d) "... o operário faz a coisa  
E a coisa faz o operário."  
e) "Ele, um humilde operário  
Um operário que sabia  

Exercer a profissão."  
MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 

1992. 
 

10.  "Dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora 
publico, porque espero que não serão as últimas.  
Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, porque 
menosprezo regras de mera convenção; adotei todos os ritmos 
da metrificação portuguesa, e usei deles como me pareceram 
quadrar melhor com o que eu pretendia exprimir.  
2 Não têm unidade de pensamento entre si, porque foram 
compostas em épocas diversas - debaixo de céu diverso - e sob 
a influência de impressões momentâneas.(...)  
3 Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre 
a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo à 
linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as idéias que em mim desperta a vista de uma 
paisagem ou do oceano - o aspecto enfim da natureza. Casar 
assim o pensamento com o sentimento - o coração com o 
entendimento - a idéia com a paixão - colorir tudo isto com a 
imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, 
purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a 
Poesia - a Poesia grande e santa - a Poesia como eu a 
compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder 
traduzir."  

(DIAS, Gonçalves, "Prólogo aos primeiros cantos")  

 
Qual a figura de linguagem observada em "Com a vida isolada 
que vivo" (3º parágrafo)?  
a) Pleonasmo  
b) Metáfora  
c) Silepse de gênero  
d) Metonímia  
e) Sinestesia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


