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QUESTÃO 1.  
Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva:  
(A) Diz-se que você não estuda.  
(B) Falam que você não estuda.  
(C) Fala-se tanto que você não estuda.  
(D) Comeu tanto que passou mal. 
(E) Quando saíres, irei contigo. 
 
Leia a tirinha para responder às questões abaixo: 

 
 
QUESTÃO 2.  
Os personagens da tirinha a seguir são Hamlet, um garoto viking que adora ler, e Hérnia, namoradinha dele. 
Relativamente à organização textual e aos sentidos da fala de Hérnia, identifique a afirmativa incorreta. 
(A) No primeiro quadro, o substantivo "esposa" é caracterizado por um adjetivo e por uma oração de valor adjetivo. 
(B) A oração "depois que nos casarmos" (primeiro quadrinho) e o termo "primeiro" (terceiro quadrinho) exprimem ideia 

de tempo.  
(C) Sem prejuízo para o efeito humorístico, o terceiro quadro poderia reescrito assim: "mas somente depois que você 

fizer suas tarefas de casa".  
(D) O humor da tirinha decorre de uma contradição que e estabelece entre o que a menina afirma no primeiro quadro 

e uma comparação que no terceiro quadro, ela apresenta ao garoto.  
(E) O humor da tirinha decorre de uma contradição que se estabelece entre o que a menina afirma no primeiro quadro 

e uma condição que, no terceiro quadro, ela impõe ao garoto.  
 
QUESTÃO 3.  
Qual a classificação da oração subordinada presente no último quadrinho? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 4.  
Em “Você poderá ler quantos livros quiser!”, qual a classificação do sujeito? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 5.  
Quantas orações há no primeiro quadrinho da tirinha? Como podemos classificar o período? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 6.  
Analise, nos dois períodos, as relações sintático-semânticas que as orações sublinhadas estabelecem com 
suas respectivas orações principais.  
I. Arthur saiu da sala de aula quando eu cheguei. 
II. O gerente sempre agiu como dono da empresa.  
III. O deputado fez seu discurso a fim de ganhar mais votos. 
 
 



Agora assinale a alternativa que classifica corretamente as orações subordinadas sublinhadas:  
(A) adverbial temporal - adverbial comparativa – adverbial final.    
(B) adverbial temporal - adverbial final – adverbial final. 
(C) adjetiva restritiva - adverbial comparativa – adverbial temporal. 
(D) adverbial temporal - adverbial condicional – adverbial consecutiva. 
 
QUESTÃO 7.  
Suponha que, a respeito da participação de um time em um campeonato, dois torcedores façam as seguintes 
afirmações:  
⦁ Torcedor A: Quando nosso time for campeão, faremos uma grande festa.  

⦁ Torcedor B: Se nosso time for campeão, faremos uma grande festa.  
Compare esses dois e responda os itens a seguir: 
 
(A) Como se classificam as orações subordinadas adverbiais desses dois enunciados?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(B) Qual desses dois torcedores é mais fanático pelo time? Justifique.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Leia a tirinha abaixo para responder: 

 
 
QUESTÃO 8.  
Qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? 
(A) Pronome 
(B) Interjeição 
(C) Aposto 
(D) Vocativo 
 
QUESTÃO 9.  
Classifique o sujeito e o predicado de “Eles invadirão sua casa”. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 10.  
Releia as orações retiradas da tirinha: 
I. Eles invadirão sua casa... 
II. Pegando seu dinheiro... 
 

Qual a classificação sintática dos termos destacados? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 11.  
Todos os verbos abaixo indicam ação, exceto: 
(A) casar 
(B) invadirão 
(C) comer 
(D) beber 
(E) são 



QUESTÃO 12.  
Assinale a opção em que o verbo haver não desrespeita a norma culta: 
(A) Naquela situação de tensão, houveram muitos conflitos. 
(B) Todos eles já haviam vivido situações de tensão semelhantes anteriormente. 
(C) Eles sabiam que deviam haver punições para os que violassem as regras. 
(D) Haviam muitas possibilidades. 
(E) Dessa maneira, não haveriam arrependimentos nem lamentos mais tarde. 
 
QUESTÃO 13.  
Partindo da premissa de que o verbo “haver, ora indicando o sentido de existir, atua nos casos de oração sem sujeito 
ou sujeito inexistente, assinale a alternativa que contém a informação correta quanto ao sujeito das orações 1 e 2: 
1. Existem homens loucos nas ruas. 
2. Há homens sadios nos hospícios. 
 
(A) oração sem sujeito (1) – indeterminado (2). 
(B) oração sem sujeito (1) – homens sadios (2). 
(C) homens loucos (1) – homens sadios (2). 
(D) homens loucos (1) – oração sem sujeito (2) 
(E) indeterminado (1) – oração sem sujeito (2) 
 
QUESTÃO 14.  
Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações: 
I. Paulo começou ____falar sem parar. 
II. Daqui ___ alguns anos tudo estará mudado. 
III.  ___ dias está desaparecido. 
IV. Vindos de locais distantes, todos chegaram ___ tempo ___ reunião. 
 
(A) a - a - há - a – à 
(B) à - a - a - há – a 
(C) a - à - a - a – há 
(D) há - a - à - a – a 
(E) a - há - a - à – a. 
 
QUESTÃO 15.  
Marque a opção que completa as lacunas. 
“_____dois meses não vejo Paulo. Soube que ele esteve_____ beira de uma crise nervosa____ menos de cinco dias 
do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
(A) Há, a, a. 
(B) Há, à, a. 
(C) Há, à, à. 
(D) A, a, à. 
(E) A, à, a. 
 
QUESTÃO 16.  
Assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal da crase. 
(A) Toda essa situação se deve à instabilidade da taxa de inflação. 
(B) Referindo-se à salários do último mês, comentou a inviabilidade de se manter aquele número de funcionários na 

empresa. 
(C) Às vezes, é melhor ficar calado. 
(D) Em clima de grande emoção, chegou a tecer elogios inclusive àqueles que sempre o criticaram. 
(E) Devemos incentivá-los a dar continuidade à sua tarefa de informar a verdade sobre a situação do país. 
 
QUESTÃO 17.  
Marque a única alternativa cuja expressão destacada não seja considerada uma locução adverbial: 
(A) Depois de amanhã, volto para Goiás. 
(B) Não acredito que roubaram minha carteira de novo. 
(C) É melhor que deixemos tudo às claras. 
(D) Ontem, pela manhã, fomos à praia. 
(E) Compramos dois lindos quadros. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 18.  
Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. 
 
I. Oração coordenada sindética conclusiva. 
II. Oração coordenada sindética explicativa 
III. Oração coordenada sindética aditiva. 
IV. Oração coordenada sindética adversativa. 
V. Oração coordenada sindética alternativa 
 
 
 

(   ) Eu não vou comer hambúrguer, nem tomar 
refrigerante. 

(   ) Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar 
amanhã. 

(   ) Irei de avião ou pegarei um ônibus. 
(   ) Entre logo porque irá chover. 
(   ) Investir na educação é importante, por isso devemos 

votar em candidatos que pensem nisso. 
 
Leia a tirinha e responda: 
 

 
 

QUESTÃO 19.  
No 2º quadrinho há 3 orações: 
 
I. Peixes comem insetos. 
II. Pássaros comem peixes. 
III. Gatos comem pássaros. 

 
a) Identifique o sujeito das 3 orações. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Os três sujeitos recebem a mesma classificação. Como se classificam os sujeitos acima? Justifique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
c) Na fala da última tirinha: “Não quero saber essas coisas”, o sujeito da oração é: 
(   ) simples    
(   ) composto 
(   ) desinencial 
     
 Justifique.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


