
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Especial : Crase e Outros aspectos gramaticais( Prof.º Glauce) 

 
01. Utilize o texto abaixo para responder a esta questão.  
Quando a crase muda o sentido  

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se 
pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade 
nas frases. [...]em 2005, o deputado João Herrmann Neto, (...), 
propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do 
projeto de lei 5.154, pois o considerava "sinal obsoleto, que o 
povo já fez morrer". Bombardeado, na ocasião, por gramáticos 
e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático 
como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann Neto logo 
desistiu do projeto. (Adaptado, Revista Língua, edição 48). 

                                                                                                                                                                     
Se o projeto de lei do deputado João Herrmann Neto tivesse sido 
aprovado, seria difícil evitar a ambiguidade dos enunciados 
abaixo, o que comprova que a crase também é um fato sintático. 
Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave 
modifica o sentido do período por transformar o agente em alvo 
da ação.  
a) Os trabalhadores correm a cidade para procurar emprego.  
b) E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho.  
c) Sempre ouvia comentários irônicos quando cumprimentava a 
francesa.  
d) Naquele momento, ficou a vontade entre as crianças.  
e) A noite ouvia um grito ensurdecedor. 
 
02. Leia o texto a seguir. 
Adidas corre para corrigir erro gramatical em camisa comemorativa do 
Palmeiras 
BASTIDORES FC 

Quarta-feira, 19/11/2014 às 11:08 por Martín Fernandez 
 

 
 
Adidas, fornecedora de material esportivo do Palmeiras, corre 
contra o tempo para confeccionar novas camisas para os 
jogadores do time, que nesta quarta-feira inaugura o seu novo 
estádio em partida contra o Sport, às 22h, pelo Campeonato 
Brasileiro. A empresa produziu uma peça especial para a festa 
desta noite, mas o uniforme divulgado tinha um erro de 
português:  não deveria ter crase na frase da camisa. 
[...] A Adidas está rastreando a fonte do erro. Algumas camisas 
foram produzidas com a falha, mas, segundo a empresa, 
nenhuma chegou às lojas. Ainda não se sabe o que será feito 
com essas peças. 
 
Recorrendo aos seus conhecimentos sobre a ocorrência da 
crase, responda: por que “não deveria ter crase na frase da 
camisa”? 
a) Não ocorre crase quando há necessidade de apenas o artigo 
A. 

b) Quando se refere a sua própria casa, não existe o artigo, 
portanto o A é preposição. 
c) Porque “filho” é palavra masculina. 
d) Quando se trata de um nome próprio a crase é facultativa. 
e) Como é uma referência a uma frase bíblica da parábola do 
Filho Pródigo, por respeito religioso, não pode haver crase. 
 
03. Leia a tira a seguir para responder a esta questão. 

 
Sobre a construção das falas, é coerente afirmar que 
a) a ausência do acento indicativo de crase permite identificar o 
complemento do verbo “chegar”. 
b) a colocação do acento grave na variante de estilo, confirma a 
polissemia do verbo chegar. 
c) a crase deveu-se à mudança da pessoa em que o verbo 
“chegar” foi conjugado nos quadrinhos 1 e 2. 
d) ao usar o substantivo “trivialidades”, Mafalda demonstra 
reconhecer a fugacidade da vida. 
e) a locução interjetiva “Graças a Deus” exprime estados de 
espíritos diferentes, uma vez que foi empregada em diferentes 
situações comunicativas. 
 
04. (FUVEST) Indique a forma que não será utilizada para 

completar a frase seguinte: 
“Maria pediu ____ psicóloga que ____ ajudasse ____ resolver o 
problema que ___ muito ____ afligia.” 
a) preposição (a) 
b) pronome pessoal feminino (a) 
c) contração da preposição a e do artigo feminino a (à) 
d) verbo haver indicando tempo (há) 
e) artigo feminino (a) 
 
05. O comentário a seguir foi feito por José Simão, colunista da 
Folha de S. Paulo, a respeito da novela que estreava, na época 
(2013), na Rede Globo. 
 
 “ ‘Amor à Vida’  promete ser polêmica, tem até crase.” 
 
O comentário do colunista, permite subentender que 
a) não é comum que ocorra crase nos títulos das novelas. 
b) é bem provável que as pessoas passem a prestar mais 
atenção ao uso crase.  
c) as pessoas geralmente se atrapalham na hora de decidir-
se por usar ou não o acento grave. 
d) a crase tem pouca significância para a maioria das pessoas, 
portanto a novela é um mecanismo de conscientização.  
e) a crase fará as pessoas se interessarem mais pela novela. 
 
06. Leia este trecho de uma pequena notícia em uma revista. 
DESMATAMENTO I 

 

http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/bastidores-fc/post/adidas-corre-para-corrigir-erro-gramatical-em-camisa-comemorativa-do-palmeiras.html
http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/bastidores-fc/post/adidas-corre-para-corrigir-erro-gramatical-em-camisa-comemorativa-do-palmeiras.html
http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/bastidores-fc/autor/martin-fernandez/1.html


[...] O Greenpeace diz que poderíamos zerar o desmatamento 
em sete anos, caso o governo elaborasse a Política Nacional de 
Mudanças Climáticas, tendo como diretriz o combate às 
queimadas e a extração excessiva das florestas. 

Questão Amazônica. Belém: Nacional Editora e Negócios, abr./maio 2008, p.10. 

 
Sobre o trecho, fazem-se as seguintes afirmações: 
I. Tal como está redigido, o trecho final do texto cria uma 
contradição na informação que se pretendeu transmitir ao leitor. 
II. Lê-se que a diretriz tem como um dos objetivos extrair 
quantidades excessivas de madeira da floresta. 
III. Embora a crase seja facultativa, se o que se pretende é 
diminuir o desmatamento, é necessário acrescentar a crase para 
que o sentido não fique ambíguo. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I e II apenas.               c) III apenas.      e) I, II e III. 
b) II e III apenas.            d) I e III apenas. 
 
07. Leia o texto a seguir. 

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) se 
prepara para julgar a liberação do aborto de anencéfalos, 
ministros da corte destacam a relevância do julgamento, 
marcado para esta quarta-feira. "É um divisor de águas no plano 
da opinião pública”, disse o ministro Carlos Ayres Britto nesta 
terça-feira. “Um tema grandioso pelo seu impacto até no modo 
de conceber a própria vida". Britto esteve no Senado, onde 
convidou o presidente José Sarney para comparecer à sua 
posse no comando do Supremo. 

Os defensores da liberação argumentam que as 
mulheres não podem ser obrigadas a levar adiante gestações 
que resultarão, em curto prazo, numa criança morta. De 
qualquer forma, o tema é delicado. Ao contrário do que pode 
indicar o senso comum, anencéfalos não são fetos sem cérebro: 
são, em vez disso, bebês que, devido a uma malformação, não 
possuem partes do encéfalo. Por isso, o diagnóstico nem 
sempre é exato e, apesar de normalmente o bebê morrer dias 
depois do parto, há casos de crianças que sobreviveram anos 
apesar do problema. 

Na visão de Ayres Britto, o debate desta quarta deve 
ser longo: "A previsão é de um julgamento inusitado, que 
demandará mais tempo". Apesar da controvérsia a respeito do 
tema, a tendência da corte é liberar o aborto de anencéfalos por 
ampla vantagem. 
 

A partir da análise do texto, chega-se à conclusão de que 
a) o ministro ayres britto fez declarações sobre a descriminação 
do aborto dos anencéfalos um dia antes do julgamento. tal fato 
só pode ser constatado pela data expressa no final do texto. 
b) no 1º parágrafo fica claro o posicionamento do ministro ayres 
britto sobre o julgamento. ele é contra a descriminação do aborto 
de bebês anencéfalos. 
c) no 2º parágrafo, que é extremamente argumentativo, os 
autores do texto passam a defender a descriminação do aborto. 
d) o texto afirma que os bebês anencéfalos já nascem mortos 
por sua condição física. 
e) o 2º parágrafo, que traz um teor dissertativo, tanto aponta 
argumento que justificaria a descriminação do aborto quanto 
mostra que não há uma certeza quanto ao diagnóstico desses 
bebês. confirmando, assim, o quanto o tema é delicado 
 
08. Os paralelismos são um recurso de coesão textual cuja 
função é veicular informações novas através de determinada 
estrutura sintática que se repete, fazendo o texto progredir de 
forma precisa.  Assim, diz-se que há paralelismo em uma 
estrutura quando há uma correspondência rítmica, 
sintática/gramatical ou semântica entre as estruturas. Posto 
isso, após análise das estruturas textuais nos trechos abaixo, 
assinale o segmento em que há erro de paralelismo sintático. 
a) Estão participando da operação em Barretos cerca de 18 
auditores da Receita. Ainda fazem parte da equipe especialistas 
em programas de computadores para acessar arquivos que 
possam conter dados importantes nas empresas.  
b) Quanto aos documentos que forem recolhidos pelos agentes, 
todos serão analisados. Caso haja indício de sonegação, será 
instaurado processo no Ministério Público.  

c) Além da ação judicial, poderão ser feitas autuações nos 
estabelecimentos em que as irregularidades se comprovarem. O 
valor das autuações ainda não foi divulgado pelo delegado, mas 
ele garantiu que a cobrança pode ser retroativa.  
d) Disse ainda, que o escritório que cuida da contabilidade do 
clube Os Independentes está acompanhando o caso ao lado da 
Receita Federal. Ele não acredita que a fiscalização da Receita 
Federal possa causar algum dano à imagem do clube.  
e) O presidente do clube Os Independentes afirma não ter receio 
quanto à arrecadação de impostos e que achando normal a 
atitude dos auditores da Receita Federal. ”Sabemos que eles 
estão fazendo isso com todas as entidades sem fins lucrativos.” 
 
09. Leia os textos a seguir para responder a esta questão 
Texto I 
Dá-se o nome de regência  à relação de subordinação que 

ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Por 
meio da regência, estabelecem-se  relações entre as palavras, 
criando frases não ambíguas, que expressem efetivamente o 
sentido que se deseja de forma clara. Dessa forma, a relação 
entre verbos e nomes transitivos pode ser  um fator de coesão 
textual, uma vez que a má organização desse tipo de  relação 
pode provocar mais do que simples problemas de correção 
gramatical, chegando a comprometer a própria coerência de um 
texto.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
Texto II 

 
http://escola.previdencia.gov.br/dicas/dica14.html 

- Ana, o que você está enrolando? 
- Estou assistindo seu Manoel na fabricação das coxinhas. 
E você não vai ajudar? Só vai assistir? 
- Óbvio... É muito melhor assistir com atenção, do que 
assistir enrolando. 

Analisando-se os dois textos, conclui-se que 
a) a menina usou o verbo assistir com sentidos diferentes, 
porém com a mesma regência: transitivo direto. 
b) O menino usou o verbo assistir sem complementá-lo com 
objetos, apenas com adjunto adverbial de modo. 
c) A menina se equivocou quanto ao sentido do verbo assistir 
ao usar o nome de seu Manoel como objeto direto. 
d) “com atenção” é o objeto indireto, na fala do menino. 
e) A menina usou o verbo assistir no sentido de ajudar, nas 
duas ocorrências em sua fala. 
 
10. Leia os textos abaixo para responder a esta questão.  
Texto I 
AS MINA DE SAMPA  

As mina de Sampa são branquelas que só elas, pudera!  
Praia de paulista é o Ibirapuera.  
As mina de Sampa querem grana, um cara bacana, de poder!  
 
Um jeito americanês de sobreviver.  
As mina de Sampa são modernas, eternas dondocas!  
Mas pra sambar no pé tem que nascer carioca.  
Tem mina de Sampa que é discreta, concreta, uma lady!  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://escola.previdencia.gov.br/dicas/dica14.html


Nas rêivi ela é véri, véri krêizi. Eu gosto às pampa das mina de 
Sampa!  
As mina de Sampa estão na moda, na roda, no rock, no enfoque!  
 
É do Paraguai a grife made in Nova Iorque  
As mina de Sampa dizem mortandeila, berinjeila, apartameintu  
 
Sotaque do bixiga, nena, cem pur ceintu.  
As mina de Sampa conhecem a Bahia, por fotografia, que 
natureza!  
 
Toda menina baiana vive na maior moleza.  
As mina de Sampa dão duro no trampo, no banco, mãos ao alto!  
 
Ou dá ou desce ou desocupa o asfalto.  
Eu gosto às pampa das mina de Sampa!  
                                                     Rita Lee/Roberto de Carvalho 
Texto II 
SAMPA  

Alguma coisa acontece no meu coração  
que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João 
é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 
da dura poesia concreta de tuas esquinas 
da deselegância discreta de tuas meninas  
 
Ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa 
tradução  
Alguma coisa acontece no meu coração  
que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João 
 
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto  
chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto  
é que Narciso acha feio o que não é espelho  
e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho 
nada do que não era antes quando não somos mutantes  
 
E foste um difícil começo  
afasto o que não conheço  
e quem vem de outro sonho feliz de cidade 
aprende depressa a chamar-te de realidade 
porque és o avesso do avesso do avesso do avesso 
 
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas  
da força da grana que ergue e destrói coisas belas  
da feia fumaça que sobe apagando as estrelas  
eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços 
tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva  
 
Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba 
mais possível novo quilombo de Zumbi 
e os novos baianos passeiam na tua garoa  
e novos baianos te podem curtir numa boa 
                                                                        Caetano Veloso 
 
Em “As mina de Sampa”, ao caracterizar as mulheres de São 
Paulo, o locutor procura apresentar no texto elementos 
linguísticos que marcam a fala coloquial dos paulistanos. 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação coerente com 
o acima mencionado.  
a) A concordância nominal é estabelecida em todas as 
manifestações linguísticas e a verbal em algumas delas.  
b) A concordância nominal é estabelecida somente em relação 
à característica branquelas e a verbal é sempre estabelecida.  
c) As flexões nominal e verbal são estabelecidas por meio do 
artigo As.  
d) A flexão nominal é estabelecida por meio de adjetivos como: 
branquelas e modernas, acompanhada pela verbal.  
e) A concordância nominal se dá por meio da relação plural 
ideológica com a imensa população paulistana. 
 
11. Na Língua Portuguesa, é primordial o conhecimento da 
sintaxe de regência, isto é, a relação sintática de 
dependência que se estabelece entre nomes e verbos e seu 
complemento, com a presença ou não de preposição. Essa 
preposição pode estar associada ao pronome relativo. 

Assim, assinale o(s) item(ns) que contempla(m) duas 
versões da mesma frase consideradas corretas: 
I – Prefiro ser um bom advogado a um mau juiz. / Prefiro ser 
um bom advogado do que um mal Juiz.  
II - Os livros já foram, um dia, objeto sagrado onde o acesso 
era permitido a poucos. / Os livros já foram, um dia, objeto 
sagrado cujo acesso era permitido a poucos. 
III - Haverá recursos do Estado para a associação de cuja 
parte nós fazemos. / A associação de que fazemos parte 
receberá recursos do Estado.  
IV – Causou polêmica a medida provisória que autoriza o 
plantio de soja transgênica no país. / Causou polêmica a 
medida provisória a qual autoriza o plantio de soja 
transgênica no país.  
V - O dinheiro que o político dispõe para a campanha política 
é bem mais que ele receberá em salário. / O dinheiro de que 
o político dispõe para a campanha política é bem mais do 
que ele receberá em salário.  
 
a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c)Apenas as assertivas II e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
12. Há duas semanas, foram divulgados novos dados sobre o 
desempenho dos nossos estudantes. Os resultados foram 
comentados à exaustão nos jornais, sites etc. Solidários, 
diversos meios de comunicação se aliaram aos alunos, ou seja, 
demonstraram que também tropeçam no trato com a língua. 
Comecemos por um título (de um sit(E), que terminava assim: 
"... preferem português à matemática". (...). No título, usou-se a 
construção formal, mas...  

(NETO, Pasquale Cipro. Folha de São Paulo, 08/09/2011)  

Considere estas afirmações:  
I. O adjetivo “solidários”, no contexto em que ocorre, deve ser 
compreendido conotativamente, já que se trata de uma ironia.  
II. Do ponto de vista da gramática normativa, há um erro de 
regência no título do site, uma vez que o verbo “preferir” rejeita 
o uso da preposição “a”.  
III. No último período, ao empregar a conjunção adversativa 
“mas”, o autor sugere a ocorrência de “tropeço” gramatical no 
título do site.  
 
Está(ão) correta(s)  
a) I, II e III.            c) Apenas I e III.   e) Apenas I.  
b) Apenas I e II.   d) Apenas II e III.  
 
13. Ocorre sintaxe popular em: 
a) “A minha previdência fez com que eu tirasse xerox das cartas 
que lhe escrevi”. 
b) “Alguém tinha lembrado me que a morte oferece vantagens.” 
c) “Não sei nada do que se passa naquelas esferas fora do 
consciente”. 
d) “... ninguém me venha dizer que a imaginação não é outra 
realidade”.  
e) “ E ele lhe entregou a letra?” 
 
14. Texto I 

Em entrevista, a modelo Luma de Oliveira, comentando o prazer 
que tem em se dedicar à sua casa e à 
família, disse: “Sou a Amélia do ano 2000.” 
 
Texto II 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo, sim, é que era mulher. 
Às vezes, passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
E quando me via contrariado 
Dizia: meu filho, que se há de fazer? 
Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade. 

(Canção de Ataulfo Alves e Mário Lago, Ai, que Saudade da Amélia) 

 
 
 



Observe as seguintes afirmações sobre os textos apresentados. 
I. Sem o conhecimento da personagem da música popular, em 
nada fica prejudicado o entendimento da 
frase dita pela modelo. 
II. Na canção, o “é que” destacado denota ideia de exclusão: 
nenhuma mulher é “mulher de verdade”, só 
Amélia. 
III. Se a modelo, contrariamente ao que disse, estivesse se 
referindo ao peso das atividades cotidianas da 
mulher, a referência a Amélia adquiriria sentido pejorativo. 
 
Está correto o que se afirma apenas em 

a) I.     b) II.   c) III.    d) I e II.    e) II e III. 
 
15. Considere o seguinte enunciado. 
 
Os cientistas se referem ____ sonda espacial, que _____ 
anos viaja pelo espaço e que nunca mais voltará _____ 
Terra, como uma maravilha tecnológica _____ qual  a 
história da humanidade estará  para sempre ligada. 
 
As lacunas dessa frase seriam adequadamente completadas 
com as palavras da alternativa: 
a) àquela / a / à / à              d) àquela/ há / à / à 
b) aquela / há / à / a            e) àquela/ há / a / à 
c) àquela / à / a / à 
 
16. O Hatha yoga pradipika, sagrada escritura do hatha yoga, 
escrita no século 15 da era atual, diz que, antes de nos 
aventurarmos na prática de austeridade e códigos morais, 
devemos nos preparar. Autocontrole e disciplina sem 
preparação adequada __________ criar mais problemas 
mentais e de personalidade do que paz de espírito. A beleza 
dessa escritura é que ela resolve o grande problema que todo 
iniciante enfrenta: dominar a mente.  
Devido __________ abordagem corporal, o hatha yoga ficou 
conhecido – de modo equivocado – como uma categoria de ioga 
__________ trabalha apenas as valências físicas (força, 
flexibilidade, resistência, equilíbrio e outras), quase como 
ginástica oriental. Isso não é verdade.  

(Ciência Hoje, julho de 2012. Adaptado.)  
 

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as 
lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com  
a) pode – a essa – aonde.   d) podem – essa – com que.  
b) podem – a essa – que.    e) pode – essa – onde. 
c) pode – à essa – o qual. 
 
17. Leia esta tira: 
 

 

 

 
 
Considerando seus conhecimentos sobre crase, de acordo com 
a norma padrão, assinale a alternativa que corresponde à forma 
correta de substituir os triângulos nos balões acima?  
a) à, as, à                                       
b) à, às, à       
c) a, às, a                                               
d) à, as, a 
e) a, as, à 
 
18. Assinale a alternativa em que não deve haver o sinal da 

crase:  
a) O sonho de todo astronauta é voltar a Terra.            
b) As vezes, as verdades são duras de se ouvir.          
c) Enriqueço, a medida que trabalho.  
d) Filiei-me a entidade, sem querer. 
e) O sonho de todo marinheiro é voltar a terra. 
 
19. Dizer ....... toda gente o que pensava ....... respeito das 
coisas era sua maior ambição, mas não ....... confessava sequer 
....... sua melhor amiga.  
a) a, à, a, à         
b) a, à, à, à           
c) à, à, a, a         
d) à, a, a, a            
e) a, a, a, a  
 
20. Das frases abaixo, apenas uma está correta, quanto à crase. 
Assinale-a: 
a) Devemos aliar a teoria à prática. 
b) Daqui à duas semanas ele estará de volta. 
c) Puseram-se à discutir em voz alta. 
d) Dia à dia, a empresa foi crescendo. 
e) Ele parecia entregue à tristes cogitações 
 
 


