
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA IV
AULA 30:

ESTUDO DO TERMO “SE”

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 6

OSG.: 104252/16

01. A expressão “com tal zelo” indica uma circunstância de modo, “sempre”, uma circunstância de tempo e “tanto”, de intensidade.

 Resposta: B

02. No verso “Dele se encante mais meu pensamento”, o termo “se” é parte integrante do verbo, fazendo parte do processo da conjugação 
de tal verbo.

 Resposta: B

03. I. Incorreto: não se pode afi rmar, a partir do texto, que Camilo não era sincero em relação ao amor por Rita (amor pelo qual a 
 personagem virá, posteriormente, a morrer assassinado).
II. Correto: o fato de visitar a cartomante apresenta a personagem Rita como ingênua e supersticiosa.
III. Incorreto: não se pode, a partir da leitura do texto, tirar qualquer conclusão a respeito da posição particular de Machado de Assis sobre 

as crendices. Além disso, na sequência do conto, as personagens serão assassinadas, indo contra as previsões da cartomante.

 Resposta: D

04. O primeiro “se” é partícula apassivadora (isto não é sabido) e o segundo “se” é uma conjunção integrante, iniciando uma oração 
subordinada substantiva.

 Resposta: B

05. O termo “se” funciona como sujeito da oração subordinada substantiva reduzida de infi nitivo, equivalendo a “A moça sentiu que 
desfalecia lentamente”.

 Resposta: C

06. Quando houver verbo pronominal essencial, a partícula “se“ será parte integrante do verbo. O verbo pronominal é aquele que se 
conjuga, obrigatoriamente, com os pronomes oblíquos.

 Resposta: A

07. A partícula SE é conjunção subordinativa integrante quando inicia uma oração que completa o sentido de outra, classifi cando-se como 
oração subordinada substantiva.

 Resposta: B

08. A partícula “se” na oração do item B é um pronome refl exivo.

 Resposta: B

09. Como o texto, logo após o título, fala em 3 lojas, convém que o próprio título se ajuste a essa informação, dando a fl exão de plural 
a: “lojas”. Como o adjetivo “feminino“ se refere inquestionavelmente a calçados, a concordância exige que ele seja posto no plural: 
calçados femininos.

 Resposta: B

10. O verbo deve concordar com o sujeito, quer a oração esteja na voz ativa, que esteja na voz passiva. No caso da voz passiva sintética, 
o sujeito é o mesmo que o da voz passiva analítica. Assim:
A) três lojas são vendidas: passiva analítica;
B) vendem-se três lojas: passiva sintética.
Como nos dois casos três lojas (plural) é o sujeito, em ambos o verbo deve assumir a forma de plural.

 Resposta: C
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