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LÍNGUA PORTUGUESA / PROF. MOURÃO 

 
 Os comentários aqui confeccionados dizem respeito às questões atinentes à “Gramática do 

Texto”: 
 
 NÍVEL MÉDIO: 
 

“E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a tirar,”[...]. Quanto ao significado da palavra 
em destaque, no contexto textual, assinale a alternativa incorreta.  
a) nobre.  
b) aristocrático.  
c) plebeu.  
d) ilustre. 
 
COMENTÁRIO: Resta evidente que, considerando o aspecto lexical e etimológico inerente 
ao sintagma em apreço, ademais sua inserção contextual, a assertiva que não representa 
semanticamente o vocábulo será a LETRA “C”. 
 
Observe: I. “Um amor que os anjos do céu vieram/ a ambos nós invejar.” II. “E os anjos, 
menos felizes no céu,/ Ainda a nos invejar...” Sobre os vocábulos em destaque, assinale a 
alternativa correta.  
a) No primeiro enunciado, o vocábulo é um pronome possessivo do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome do caso reto.  
b) No primeiro enunciado, o vocábulo é um pronome pessoal do caso reto e no segundo, 
um pronome pessoal do caso oblíquo.  
c) No primeiro enunciado, o vocábulo é um pronome demonstrativo do caso reto e no 
segundo, um pronome possessivo do caso oblíquo.  
d) No primeiro enunciado, o vocábulo é um pronome indefinido do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome pessoal do caso reto. 
 
COMENTÁRIO: Considerando que “nós” figura como sujeito da forma verbal “invejar” e 
“nos” está na condição de complemento/objeto desse mesmo verbo, inclusive funcionando 
como “substituto” semântico de “nós”, temos, respectiva e morfologicamente, como 
classificações aos termos em evidência: pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal 
do caso oblíquo átono, confirmando LETRA “B”. 
 
A respeito das normas de pontuação utilizadas no texto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. I. “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de ao pé do 
mar.” No enunciado anterior, a vírgula foi utilizada para separar um adjunto adverbial. II. 
“Mas o nosso amor era mais que amor/ - O meu e o dela a amar;”[...] No enunciado anterior, 
o travessão foi utilizado para indicar a fala da personagem (discurso direto). III. “E os anjos, 
menos felizes no céu,/ Ainda a nos invejar...” A expressão em destaque está entre vírgulas 
porque é um aposto.  
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
b) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas as afirmativas II e III apenas estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas I e II apenas estão corretas. 
 
COMENTÁRIO: I -  Trata-se de pontuação demarcando adjunto adverbial de lugar; II – A 
pontuação empregado demarca segmento de natureza explicativa/de explicitação ao que 
foi mencionado logo antes, dando-lhe também caráter de complementação informacional; 
III – O termo intercalado figura como segmento de natureza explicativa/caracterizadora/de 



informe adicional com relação ao termo que lhe é antecedente. “anjos”, o que, 
sintaticamente, evidencia caso de aposto explicativo. LETRA “A”. 
 
Observe: “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de ao pé do mar.” Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente a regra de acentuação gráfica utilizada nos 
vocábulos em destaque.  
a) As palavras em destaque foram acentuadas por serem oxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”. b) As palavras em destaque foram acentuadas por serem proparoxítonas 
terminadas com as vogais “a” e “e”.  
c) As palavras em destaque foram acentuadas por serem paroxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”.  
d) As palavras em destaque foram acentuadas por serem monossílabos tônicos terminados 
com as vogais “a” e “e”. 
 
COMENTÁRIO: Trata-se de dois monossílabos tônicos acentuados, respectivamente, por 
estarem terminados em “a” e “e”. LETRA “D”. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do enunciado 
abaixo, com respeito ao sentido e significado no texto. “Eu era criança _____ ela era 
criança,/ Neste reino ao pé do mar;/ _____ o nosso amor era mais que amor/ - O meu e o 
dela a amar;”  
a) bem como / porque  
b) assim como / entretanto  
c) como / visto que  
d) todavia / contudo 
 
COMENTÁRIO: Considerando o aspecto de “Relação Semântica” já existente entre os 
enunciados dispostos, as conjunções/locuções conjuntivas que melhor materializariam tais 
aspectos, já que estão presentes entre os contextos, respectivamente, sentidos 
comparativo e de ressalva, seriam “assim como” e “entretanto”. LETRA “B”. 
 
A vogal “a”, quando inserida em orações e textos, assume funções e classificações distintas. 
Analise o seu uso no enunciado a seguir: “E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a 
tirar,” [...] Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação 
dos termos em destaque.  
a) A primeira vogal “a” é um artigo regido pelo verbo “vir” e a segunda é um pronome pessoal 
reto. b) A primeira vogal “a” é uma preposição regida pelo verbo “vir” e a segunda é um 
pronome pessoal oblíquo.  
c) A primeira vogal “a” é uma conjunção regida pelo verbo “vir” e a segunda é um artigo 
definido.  
d) A primeira vogal “a” é um advérbio regido pelo verbo “vir” e a segunda é um pronome 
indefinido. 
 
COMENTÁRIO: O primeiro “a” figura morfologicamente como “preposição” 
oriunda/advinda/requerida pela forma verbal “veio” (vir) e o outro “a” deverá ser classificado, 
enquanto classe de palavra, como pronome oblíquo átono, substitutivo do pessoal do caso 
reto, “ela”, e figurando, por conseguinte, sintaticamente, como complemento/objeto do 
verbo “tirar”. LETRA “B”. 
 
A respeito das normas de ortografia, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. I. Em Língua Portuguesa, há os vocábulos “viagem” e “viajem”, ambos 
corretamente escritos, porém com classificações distintas. O primeiro é um substantivo e o 



segundo, uma forma verbal. II. Os vocábulos “mecha” e “mexa” existem na Língua 
Portuguesa, no entanto possuem classificações distintas. O primeiro é uma forma verbal e 
o segundo é um substantivo. III. “Há um perigo eminente, nesta rodovia, por conta dos 
vários buracos no asfalto.” O vocábulo em destaque está corretamente grafado e traz como 
significado algo próximo de acontecer.  
a) Apenas a afirmativa I está correta.  
b) Apenas a afirmativa III está correta.  
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 
COMENTÁRIO: I – É exatamente o que é postulado no quesito; II - É o inverso do que se 
postula no quesito, ou seja, as classificações do termos encontram-se ao contrário; III – Em 
verdade, considerando o contexto e o sentido pretendido, ao se valer do termo em destaque, 
o sintagma/vocábulo que deveria figurar no trecho deveria ser o adjetivo “iminente”. LETRA 
“A”. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. I. A 
proibição não se referia _____ pessoas idosas. II. A Fantasia foi inspirada _____ Luís XV. 
III. Os tripulantes da embarcação desceram _____ terra. IV. Sempre falei _____ pessoas 
que necessitavam de conselhos. a) as / a / a / à  
b) às / à / a / à  
c) às / à / a / a  
d) as / à / a / à 
 
COMENTÁRIO: I - Atendendo à regência da forma verbal “se referia” (V.T.I que exige a 
preposição “a” e que se somará ao artigo definido feminino plural que acompanha “pessoas”) 
tem-se “às”; II - Mesmo estando diante de palavra masculino, como fica subentendida a 
expressão/locução prepositiva feminina, “à moda de”, tem-se “à”; III – Como a palavra “terra” 
não está “determinada/especificada/caracterizada”, tem-se “a”; IV - Atendendo à regência 
da forma verbal “falei” (no contexto em tela V.T.D.I que exige a preposição “a” que 
antecederá o núcleo “pessoas” o qual, como se encontra no plural não admitirá a ocorrência 
da crase.) tem-se “a”. LETRA “C”. 
 
As palavras, quando inseridas em frases e textos, devem concordar entre si. A este respeito, 
assinale a alternativa incorreta.  
a) Faz três semanas, que não chove por aqui.  
b) Se você ver meu celular por aí, avise-me, por favor.  
c) É meio dia e meia e o sol está no seu período mais forte.  
d) Foram encontradas bastantes coisas inusitadas na rua após a grande chuva. 
 
COMENTÁRIO:  a-) “Faz” consiste em verbo impessoal, por indicar tempo decorrido e, 
portanto, só poderá estar flexionado em 3ª pessoa do singular, mesma classificação 
aplicável a “chove”, mas, neste caso, está impessoalizado por indicar “fenômeno natural”. 
b-) deveria ser “vir”, portanto GABARITO À QUESTÃO; c-) “meia” concorda com o termo 
que lhe é implícito “hora”, representando “metade” dela; d-) “encontradas” concorda com o 
núcleo “coisas” e “bastantes”, termo determinante/acompanhante dessa mesma palavra, 
deverá também ficar no plural já que representa um pronome indefinido = “muitas”, sendo, 
portanto, classe variável. 
 
Analise as afirmativas abaixo e atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). ( ) “Os jabutis 
machos possuem o plastrão côncavo”. A palavra em destaque é uma proparoxítona e por 
isso está corretamente acentuada. ( ) “Filantropo é aquele que ama a humanidade”. A 



palavra em destaque deveria receber acento circunflexo por ser uma proparoxítona. ( ) 
“Esta instituição desenvolve vários trabalhos filantrópicos”. A palavra em destaque recebe 
acento circunflexo por ser uma proparoxítona. Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, F, F.  
b) V, V, F.  
c) F, V, V.  
d) V, F, V. 
 
COMENTÁRIO: A primeira configura palavra proparoxítona; a segunda está corretamente 
grafada, trata-se de uma paroxítona, já que sua sílaba tônica é “tro” (penúltima), contudo, 
por não se enquadrar em nenhuma regra de tal classificação, não é acentuada; a terceira 
consiste em uma proparoxítona. LETRA “A”. 
 
Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação dos termos destacados. I. Paulo, o jovem mais dedicado 
da turma, recebeu o título de funcionário do mês. II. Paulo, o jovem mais dedicado da 
turma recebeu o título de funcionário do mês.  
a) I- sujeito e aposto , II- vocativo e sujeito.  
b) I- vocativo e sujeito, II- sujeito e aposto.  
c) I- aposto e sujeito, II- sujeito e vocativo.  
d) I- vocativo e aposto, II- aposto e sujeito. 
 
COMENTÁRIO: No primeiro contexto “Paulo” figura como sujeito do enunciado que se 
segue após o trecho que lhes é intercalado, consistindo este, portanto, em aposto 
explicativo relativo a “Paulo”. Já na segunda contextualização, “Paulo”, já que conta apenas 
com uma vírgula que lhe é posposta, configura um termo indicando 
“chamado/chamamento/invocação”, representando, por conseguinte, sintaticamente, um 
vocativo e o termo destacado que lhe é posterior, com vistas a estar vinculado diretamente 
ao enunciado verbal seguinte, deverá ser classificado como sujeito. LETRA “A” 
 
Há normas que orientam para o correto uso dos pronomes pessoais em frases e textos. 
Eles podem ser usados antes, no meio ou após o verbo da oração. A este respeito, assinale 
a alternativa correta.  
a) Segue-se a norma da Ênclise quando a oração estiver na negativa. Exemplo: “Não se 
incomode demais”.  
b) Segue-se a norma da Próclise quando a oração for iniciada por verbo. Exemplo: “Cortou-
se sem querer”.  
c) Segue-se a norma da Próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Exemplo: “Correu ao 
seu encontro, abraçando-o fortemente”.  
d) Segue-se a norma da Mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente e não 
houver palavras que exijam o uso da Próclise. Exemplo: “Encontrar-te-ei mais tarde”. 
 
COMENTÁRIO: a-) a alternativa menciona caso de próclise com partícula atrativa 
representada por “palavra negativa”; b-) a alternativa apresenta situação de ênclise pelo 
fato de não poder se iniciar ideia/período por meio de colocação pronominal; c-) Mais uma 
vez, devido a pontuação que antecede a forma verbal em evidência, indicando ser o inicia 
da frase, é situação justificada por ênclise; LETRA  
“D”. 
 
Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da vírgula.  



a) “Ao longo dos anos, Juninho participou de inúmeras feiras de adoção, mas sem sucesso. 
A boa notícia só veio no começo de 2020 quando uma família entrou em contato ao ver a 
foto do pequeno, no site da ONG”.  
b) “A jovem de 25 anos, da Florida, Estados Unidos, deu à luz aos gêmeos Kaylen e Kayleb 
em 27 de dezembro de 2019, aproximadamente 10 meses depois que os outros filhos, 
Malakhi e Mark, vieram ao mundo, em 13 de março”.  
c) “Passear por um mercado municipal não custa nada, além de ser delicioso! Por lá você, 
pode degustar frutas, provar iguarias e fazer um lanche investindo pouco”.  
d) “Para ela, que também é mãe de uma menina de 2 anos, não foi surpresa alguma quando 
os batimentos cardíacos dos filhos surgiram no ultrassom” 
 
COMENTÁRIO: a-) primeira vírgula demarca adjunto adverbial de tempo deslocado; a 
segunda antecede conjunção coordenada adversativa; a terceira demarca adjunto 
adverbial de lugar de sorte a destaca-lo e evitar possível ambiguidade. b-) As quatro 
primeiras vírgulas demarcam adjuntos adverbiais, respectivamente de lugar (os dois 
primeiros) e de tempo; já a posposta a “filhos” e a sucedente a “Mark”, demarcam aposto 
explicativo e a última separa adjunto adverbial de tempo e tendo como finalidade destacá-
lo e evitar possível ambiguidade. c-) No lugar da primeira vírgula deveria ser um ponto-final, 
já que se trata de fim de uma ideia e início de outra, coordenadas; ato contínuo, como se 
trata de sequência de ideias pertencentes ao mesmo período, a pontuação, no lugar da 
exclamação utilizada, deveria ser vírgula e a seguinte ao termo “você” foi indevidamente 
empregada por estar separando sujeito de predicado. GABARITO À QUESTÃO. d-) 
Vírgulas muito bem empregadas para demarcar oração subordinada adjetiva explicativa 
intercalada à principal. 
 


