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1. (CESGRANRIO) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 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. 
 
2. (CESGRANRIO) Assinale o período em que aparece forma verbal incorretamente empregada em relação à norma 
culta da língua: 
a) Se o compadre trouxesse a rabeca, a gente do ofício ficaria exultante. 
b) Quando verem o Leonardo, ficarão surpresos com os trajes que usava. 
c) Leonardo propusera que se dançasse o minueto da corte. 
d) Se Leonardo quiser, a festa terá ares aristocráticos. 
e) O Leonardo não interveio na decisão da escolha do padrinho do filho. 
 
3. (CESGRANRIO) Assinale a forma verbal inaceitável em relação à norma culta da língua: 
a) países que revêem o conhecimento tecnológico: 
b) países que preveram o conhecimento tecnológico; 
c) países que impuseram o conhecimento tecnológico;  
d) países que obtêm o conhecimento tecnológico; 
e) países que detiveram o conhecimento tecnológico. 
 
4. (CESGRANRIO) Assinale a forma verbal INACEITÁVEL em relação à norma culta da língua: 
a) se essa mesma criança recompuser uma boneca; 
b) se essa mesma criança querer uma boneca; 
c) se essa mesma criança vir uma boneca; 
d) se essa mesma criança trouxer uma boneca; 
e) se essa mesma criança mantiver uma boneca. 
 
5. (CESGRANRIO) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 
Enquanto não ______ a boneca industrializada, para em seguida refazê-la, a criança não terá inteiramente ______ à sua 
vontade a criatura que a máquina produziu. 
a) desfizer / submisso; 
b) desfazer / submetida;  
c) desfazer / submetido;  
d) desfazer / submisso; 
e) desfizer / submetido. 
 
6. (CESGRANRIO) Tendo em vista a conjugação dos verbos, assinale a opção em que se empregou uma forma 
inadequada de DETER: 
a) A não ser que me detenham, invadirei outras propriedades. 
b) Como não me detiveram, pude invadir outras propriedades. 
c) Enquanto não mo detinham, ia invadindo outras propriedades. 
d) Caso não me detessem, invadiria outras propriedades. 
e) Se não mo detiverem, vou invadir outras propriedades. 
 
7. (CESGRANRIO) Tendo em vista a flexão e o emprego do verbo de acordo com a norma culta da língua, assinale a 
opção em que a forma entre parênteses NÃO completa corretamente a lacuna da frase: 
a) Se ____ a substituição dos agrotóxicos pelo controle de insetos, estarão ajudando a proteger o meio ambiente. 
(FIZEREM) 
b) Se ____ normas de eficaz aplicação do controle dos agrotóxicos, estarão ajudando a proteger o meio ambiente. 
(PREVIREM) 
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c) Se ____ o propósito de adotar métodos biológicos de defesa contra as pragas, estarão ajudando a proteger o meio 
ambiente. (MANTIVEREM) 
d) Se ____ medidas de restrição ao emprego dos inseticidas clorados, estarão ajudando a proteger o meio ambiente. 
(PROPOREM) 
e) Se ____ proibir a fabricação ou a importação de inseticidas mercuriais, estarão ajudando a proteger o meio ambiente. 
(PUDEREM) 
 
8. (CESGRANRIO) Assinale a opção que contém ERRO na conjugação verbal: 
a) de onde adveio o seu caráter hermético; 
b) de onde advenha o seu caráter hermético; 
c) de onde advisse o seu caráter hermético; 
d) de onde advinha o seu caráter hermético; 
e) de onde adviria o seu caráter hermético. 
 
9. (CESGRANRIO) Assinale a opção em que há ERRO na conjugação verbal em relação à norma culta da língua:  
a) Se ele previsse o que eu ia dizer! 
b) Se ele compusesse o que eu tinha imaginado! 
c) Se ele retesse o que eu ensinara! 
d) Se ele requeresse o que havia informado! 
e) Se ele reouvesse o que eu tinha perdido! 
 
10. (CESGRANRIO) Assinale a opção em que a forma verbal sublinhada NÃO está empregada no mesmo modo que as 
demais: 
a) O risco é que subestimemos a dimensão original da questão nuclear. 
b) O risco é que esquecemos a dimensão original da questão nuclear. 
c) O risco é que menosprezemos a dimensão original da questão nuclear. 
d) O risco é que abandonemos a dimensão original da questão nuclear. 
e) O risco é que desvirtuemos a dimensão original da questão nuclear. 
 
11. (CESGRANRIO) Assinale a opção em que há ERRO de conjugação verbal em relação à norma culta da língua:  
a) Era necessário que o governo impusesse medidas para baratear os produtos editoriais. 
b) Se o trabalhador dispuser de adequadas bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo para o desenvolvimento 
cultural do país. 
c) Seria de todo desejável que a classe trabalhadora se entretivesse mais com a leitura de livros e revistas. 
d) O trabalhador quase não tem intervido nas discussões sobre a comercialização dos produtos editoriais. 
e) Era importante que se contradissesse, com as evidências disponíveis, a afirmação de que o trabalhador rejeita a 
leitura. 
 
12. (CESGRANRIO) Tendo em conta a flexão e o emprego do verbo de acordo com a norma culta da língua, assinale a 
opção em que a forma entre parênteses NÃO completa corretamente a lacuna na frase:  
a) Se ____ atender a meu pedido, tudo se resolverá bem. (PUDEREM) 
b) Se ____ a questão com cuidado, tudo se resolverá bem. (VEREM) 
c) Se ____ a proibição, haverá inúmeras reclamações. (MANTIVEREM)  
d) Se ____ uma análise cuidadosa encontrarão a melhor solução. (FIZEREM) 
e) Se ____ mais papéis nesta caixa, a arrumação ficará perfeita. (COUBEREM)  
 
13. (PUC) Assinale a opção que preenche adequadamente as lacunas da frase abaixo:   

 
“Se ele se ( I ) ____________, todos o ( II )____________ “. 

 
 I II 
a) apresentar aplaudirão; 
b) apresenta aplaudiram; 
c) apresentou aplaudiam; 
d) apresentava aplaudem; 
e) apresentara aplaudiriam. 
 
14. (CESGRANRIO) Assinale a forma verbal que pode substituir sem alteração fundamental de sentido a que aparece 
grifada em: “Sem pai, o segundo Venceslau, capitão-mor da vila, possuía larga fortuna em gados, terras, ouros, 
escravos... Fora um rico e um mandão”. 
a) tinha sido; 
b) tem sido; 
c) teria sido;  
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d) terá sido; 
e) tendo sido. 
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15. (UGF) “Já nessa altura eu tinha pegado a segunda de uma figueira...” A forma verbal sublinhada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
a) pegaria; 
b) pegara; 
c) pegava; 
d) tive que pegar;  
e) havia de pegar. 
 
16. (UNIRIO) Em “Basta que ele tenha existido”, a forma verbal sublinhada está no: 
a) perfeito composto do indicativo; 
b) mais-que-perfeito composto do indicativo; 
c) presente composto do subjuntivo; 
d) mais-que-perfeito composto do indicativo; 
e) perfeito composto do subjuntivo. 
 
17. (UNIRIO) O tempo verbal que corresponde a tenham chegado é: 
a) perfeito composto do indicativo; 
b) mais-que-perfeito composto do indicativo; 
c) futuro do pretérito composto; 
d) perfeito composto do subjuntivo;  
e) mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
 
18. (CESGRANRIO) Assinale a frase que pode ser convertida em frase da voz passiva: 
a) “A família foi pouco a pouco chegando”. 
b) “A nora de Olaria de azul-marinho”. 
c) “Zilda, a dona da casa, arruma a mesa desde cedo”. 
d) “Cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda”. 
e) “Até que às quatro horas entrara a nora de Olaria e depois a de Ipanema”. 
 
19. (CESGRANRIO) Assinalo a opção em que NÃO há correspondência de tempo entre as formas verbais na voz ativa e 
passiva: 
a) enfeitara / foi enfeitado; 
b) comendo / sendo comido; 
c) guardava / era guardado; 
d) cumprimentar / ser cumprimentado; 
e) desarrumasse / fosse desarrumado. 
 
20. (FEC) No trecho “Encerrada há pouco em Johannesburgo...”, justifica-se o termo sublinhado em razão do sentido de 
tempo decorrido. O mesmo não ocorre na frase: 
a) Há mais de uma década as nações buscam um consenso para o controle de emissão de gases poluentes na 
atmosfera. 
b) O Brasil defendeu na conferência realizada há dez anos um controle rigoroso dos agentes poluidores dos rios e dos 
mares. 
c) O comentário era de que daquela data a dois dias chegariam os primeiros representantes, pois não acontecera, como 
se previra há uma semana, nenhum incidente que pudesse prejudicar o evento. 
d) Como já chegaram os representantes há, aproximadamente, duas horas, pode ter início a primeira sessão de debates. 
e) Falava-se há dez dias do início da Rio + 10 que os países industrializados, boicotariam a reunião. 
 
21. Na frase “O pai está há cinco anos sem trabalho.” (linhas 38-39), está corretamente empregado o verbo haver. O 
mesmo não ocorre em: 
a) Espera-se há tempos uma solução para o problema. 
b) Não se sabia há alguns anos como solucionar o problema; 
c) Haverá duas horas que se encontrou solução para o problema; 
d) A pesquisa estava há anos de uma real solução do problema. 
e) Não adiantava cultivar ilusões, pois não havia formas de solucionar o problema. 
 
22. (UNIRIO) O futuro do subjuntivo do verbo VER e o infinitivo do verbo VIR correspondem a: 
a) ver - vir; 
b) vier - vir; 
c) vir - vir; 
d) ver - ver; 
e) vir - vier; 
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23. (UNIRIO) Assinale a forma verbal cujo particípio é igual ao gerúndio: 
a) veio; 
b) construiu; 
c) estirei; 
d) compusera; 
e) desapareceu. 
 
24. (TIRADENTES) Na frase “Seja você o primeiro elo”, o verbo SER está no imperativo. Assinale a opção em que se 
ERROU no imperativo do mesmo verbo:  
a) Sê o primeiro elo.  
b) Sejai o primeiro elo.  
c) Não sejas o primeiro elo.  
d) Não seja o primeiro elo.  
e) Não sejais o primeiro elo. 
 
25. (TRT) Na expressão “faz calor”, o verbo está empregado impessoalmente. Assinale a opção cm que o verbo 
sublinhado também está empregado impessoalmente:  
a) A chuva caiu a noite inteira, sem parar.  
b) Existe muita polêmica sobre o assunto.  
c) Não entrou porque havia esquecido a chave em casa.  
d) Deve haver muita gente na praia hoje.  
e) Choveram perguntas de todos os lados do auditório. 
 
 
GABARITO 
01. E    14. A 
02. B    15. B 
03. B    16. E 
04. B    17. D 
05. E    18. C 
06. D    19. A 
07. D    20. E 
08. C    21. D 
09. C    22. E 
10. B    23. A 
11. D    24. B 
12. B    25. D 
13. A 
 

 
 
 
 

 

 


