COMENTÁRIOS À PROVA DA CGE/RN
LÍNGUA PORTUGUESA
PROF. MOURÃO


Os comentários aqui constantes dizem respeito à parte concernente à Gramática do
Texto da prova!!!

2) De acordo com a leitura atenta da tira acima, de “Calvin e Haroldo” e, de acordo com a
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afrmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I. No primeiro quadrinho há o uso do discurso indireto, já que o discurso da mãe é enunciado
por outra personagem, no caso, por seu flho Calvin.
II. No segundo quadrinho a oração “que nós não entendemos realmente isto” é classifcada
como Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
III. Os verbos “pudermos” e “temos” no segundo quadrinho estão conjugados no modo
indicativo.
IV. O pronome de tratamento “você” no último quadrinho é, sintaticamente, um vocativo por se
referir diretamente a Haroldo seu interlocutor.
a) Apenas as afrmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afrmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afrmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afrmativas II, III e IV estão corretas.
COMENTÁRIOS:
Ii-) Certa, vez que se faz uso do verbo de elocução/dicendi, “diz”, como também de oração
subordinada substantiva objetiva direta “que a morte é tão natural quanto nascimento.”
II-) Certa. Visto que completa o verbo de elocução/dicendi “diz”
III-) Errada. A primeira forma verbal “pudermos” encontra-se no futuro do subjuntivo em quanto
“temos”, no presente do indicativo
IV-) Errada. O temo configura sujeito do enunciado “não vai a canto algum.”
Gabarito: Letra “A”
5) De acordo com a letra da música “O Meu guri” e com a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa assinale a alternativa correta:
a) O trecho destacado no verso “Quando, seu moço, nasceu meu rebento” é o sujeito do verbo
nascer.
b) Os trechos destacados no verso “Ai, o meu guri, olha aí!” são, respectivamente, conjunção e
advérbio.
c) A expressão grifada no verso a seguir é um predicativo do sujeito “Essa onda de assaltos
está um horror”.
d) No verso “Desde o começo eu não disse, seu moço!” a expressão destacada é um objeto
direto do verbo “dizer”.
COMENTÁRIOS:
a-) O termo configura vocativo do contexto
b-) O primeiro termo é interjeição e o segundo advérbio
c-) Resposta
d-) A expressão é classificada como vocativo do enunciado

7) A partir da leitura atenta do texto anterior e da Gramática Normativa da Língua
Portuguesa, analise as afrmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) As duas palavras destacadas no trecho a seguir “a planta amazônica tem o poder de
produzir novos neurônios” são acentuadas grafcamente porque são proparoxítonas.
( ) A oração destacada no trecho a seguir “é provável que haja novas conexões entre
as células do cérebro” é classifcada como Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.

( ) A oração “Uma substância encontrada no caule de uma planta amazônica poderá ser
usada em medicamentos ftoterápicos para o combate ao Alzheimer.” Está na voz
passiva analítica.
( ) O termo destacado no trecho a seguir “região do cérebro associada à memória” é um
adjunto adnominal.
( ) A partícula “se” destacada no trecho a seguir é classifcada como índice de
indeterminação do sujeito “Hoje, sabe-se que uma das possibilidades de criar novos
neurônios se dá por meio de exercícios para o cérebro.” Assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V, F, V.
b) F, V, V, F, F.
c) V, V, V, V, F.
d) F, F, F, V, V.
COMENTÁRIOS:
(Falsa) “amazônica é proparoxítona e “neurônios” paroxítona terminada em ditongo
(Verdadeira)
(Verdadeira)
(Falsa) O sintagma configura Complemento Nominal do vocábulo “associada”
(Falsa) Configura Pronome Apassivador e tem como sujeito paciente/passivo a oração “ que

uma das possibilidades de criar novos neurônios se dá por meio de exercícios para o
cérebro”, materializando, portanto, Sujeito Oracional.
Gabarito: Letra “B”
9) No poema acima e de acordo com a morfologia da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa incorreta:
a) A palavra destacada nesse trecho “para chegarmos a este ano” é um pronome
demonstrativo.
b) A palavra destacada nesse trecho “até que a língua fosse esta” é uma preposição.
c) A palavra destacada nesse trecho “desta praia nesta tarde” é um advérbio de tempo.
d) A palavra destacada nesse trecho “este em que nos encontramos” é um pronome
pessoal do caso oblíquo.
COMENTÁRIOS:
a-) Correta
b-) Correta
c-) Errada (Resposta), em verdade configura Substantivo o qual é determinado/acompanhado
pelo adjunto adnominal “esta” (pronome demonstrativo”, no caso, aparece de forma combinada
com a preposição “em” gerando “nesta”
d-) Correta

