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1)  O sargento  dirigiu-se ____ sua sala e pôs-se ____ gritar___  todas  as esposas  presentes.  
a) à, à, a. 
b)a, à, a. 
c) a, a, a. 
d) à, a, à. 

 
2)  _____ problemas, felizmente, acredito que  nem sempre ______.  
a) houve, hão de existir. 
b) Houveram, hão de existir. 
c)Houve, há de existir. 
d)Houveram, há de existir. 
 
3) Classifique a frase sublinhada: “É importante  que haja respeito ao Estatuto dos servidores”.  
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada substantiva predicativa. 
 
4) Classifique a frase sublinhada: “Seu medo   era que ninguém se lembrasse do seu aniversário”.  
a) Oração subordinada substantiva predicativa 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa 
d) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
 
5) Qual colocação pronominal está incorreta:  
a) O chefe quer ver-te daqui três horas. 
b) O chefe quer-te ver agora. 
c) O chefe te quer ver agora. 
d) Não abandone-me. 
 
6)  Há concordância inadequada em:  
a) conflito e guerras crônicas. 
b) Conflito e guerras crônicos. 
c) Guerras e conflito crônicas. 
d) Guerras e conflito crônico. 

 
7) Sua anuência____ solicitação não impediu que fizesse ressalvas quanto ___ quesitos de certos 
itens___ discordava. 
 
a) Da, os, de que. 
b) Na, aos, que. 
c) À, aos, de que. 
d) A, os, que. 
 
8) Todos _____, Senhor Gerente, que Vossa Senhoria ____ bastante ____.  
a) Creem, será, compreensiva. 
b) Crêem, sereis, compreensiva. 
c) Creem, sereis, compreensivo. 
d) Creem, será, compreensivo. 
 
9) Procure e assinale a única alternativa em que há erro  no emprego do artigo. 
 
a) Nem todas opiniões são valiosas. 
b) Disse-me que conhece todo o Brasil. 
c) Todas cinco, menos uma, estão corretas. 
d) Andou por todo o país. 
 
10) Eu os ________ : os pais sempre _____ nos casos que envolvem seus filhos.  
 
a) Advirto; interveem. 
b) Advirto; intervêm. 
c) Adverto; intervém. 
d) Advirto; intervém. 




