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Os exercícios estão ordenados por assunto. Ao final de cada bateria, há o gabarito comentado. 
 
NOMES 
 
1. (ESAF) Identifique a(s) falha(s) de concordância nominal. 
 

a. O tribunal só poderá, ao julgar decisão terminativa, apreciar o mérito da causa se presente 
dois requisitos. 

 

b. As cláusulas estabelecem que, quanto mais eficiente as empresas forem na manutenção e 
na operação das instalações de transmissão, evitando desligamentos por qualquer razão, 
melhor será a sua receita. 

 

c. De fato, não é alheia às intenções da realizadora o desejo de que o filme contribua para as 
discussões em torno da reforma judiciária brasileira. 

 

d. No campo dos benefícios dos transgênicos está a maior produtividade e o menor uso de 
defensivos agrícolas. Por outro lado, passível de discussão e pendente de provas científicas 
estão os malefícios ao meio ambiente e à saúde do homem. 

 

e. Na atual sistemática processual civil, essa atualização, depois de tornada certa o valor da 
condenação, ainda que decorrente de conta elaborada pelo exeqüente, não constitui uma 
“liquidação”. 

 

f. De uma forma ou de outra, esse projeto de democratização social e política do 
desenvolvimentismo, estiveram presentes nas intenções e ações reformistas de algumas 
áreas governamentais, logo depois da redemocratização. 

 

g. Ficou claro, em uma pesquisa, divulgada há uma semana, a preocupação dos investidores. 
 
2. (MP-SC) Assinale a alternativa em que há erro quanto à colocação pronominal. 
a. Preocupei-me demais com suas loucuras. 
b. Esses são os livros que acham-se à disposição do público. 
c. Não te contaria toda a verdade. 
d. Contar-te-ia toda a verdade. 
e. Perdoem-me meu jeito assim quieto. 
 
3. (MP-SC) Observe os pronomes das seguintes frases e marque a opção em que ocorre erro de 

colocação. 
a. O estado de miséria em que se criara, teria afetado-lhe a consciência do certo e do errado. 
b. Quando for necessário, transmitir-lhe-ei mais esclarecimentos. 
c. A vítima disse que se encontrava de costas quando lhe acertaram a cabeça. 
d. Por se tratar de reincidência, justifica-se o indiciamento do suspeito. 
e. Quem te revelou tal fato deve, agora, estar se remoendo de remorso. 
 
4. (MP-RS) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase: 
 

“Nada _________ como eu ______, mas sequer _______ atenção.” 
a. se passou, dissera-lhe, deu-me 
b. passou-se, lhe dissera, deu-me 
c. se passou, dissera-lhe, me deu 
d. passou-se, lhe dissera, me deu 
e. se passou, lhe dissera, me deu  
 
5. (MP-RS) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
 

“Os projetos que _____ estão em ordem; ______ ainda hoje, conforme ______.” 
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a. enviaram-me, devolvê-los-ei, lhes prometi 
b. enviaram-me, os devolverei, lhes prometi 
c. enviaram-me, os devolverei, prometi-lhes 
d. me enviaram, devolvê-los-ei, lhes prometi 
e. me enviaram, os devolverei, prometi-lhes  
 
6. (ESAF) Quanto à norma culta, em relação aos termos grifados, assinale a opção correta. 

Para que a intervenção governamental se justifique é preciso, primeiro, que se prove a 
existência de uma distorção que faça com que o mercado não aloque eficientemente os 
recursos. Segundo, que se pondere as alternativas para corrigir aquela distorção à luz de seus 
custos e benefícios. 

Pode-se concluir pela adoção de medidas corretivas, e de que tipo devem ser, somente 
após esta análise. Dada a realidade brasileira, é provável que essas tendam a ser muito mais 
relativas à natureza da política econômica do que da política industrial. Esta última ainda 
precisa ser muito melhor embasada. (Adaptado de Cláudio Haddad) 
 
a. Todas as ocorrências de “se” admitem mudança de colocação. 
b. Em “se justifique”, a próclise do “se” está em desacordo com a norma culta. 
c. Em “se prove”, a norma culta admite a ênclise do “se”. 
d. Em “se pondere”, a próclise do “se” é facultativa. 
e. Em “Pode-se”, a ênclise do “se” justifica-se por ser início de oração. 
 
7. (MP-RS) Marque a opção em que há erro de colocação pronominal. 
a. Em tratando-se de caso especial, o diretor não será intransigente. 
b. Se a encontrar, transmitir-lhe-ei teu recado. 
c. Agradecer-lhe-ia se me dispensasse desse compromisso. 
d. Disse que a contrataria para a função. 
e. Restituir-se-lhes-ão todos os direitos civis. 
 
8. (MP-SC) Tendo presentes as regras de colocação pronominal, assinale a seqüência que 

preenche corretamente as lacunas: 
 

“Não _________ das coisas que _________ quando _________.” 
a. se lembra, disse-me, procurei-o  
b. se lembra, me disse, procurei-o 
c. lembra-se, disse-me, o procurei 
d. se lembra, me disse, o procurei 
e. lembra-se, me disse, procurei-o 
 
Da questão 9 à 15 julgue as proposições: 
 
9. (CESPE) “Nas nove partes de Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, as reflexões sobre os 

índios brasileiros se concentram entre a quinta e a oitava partes do livro.” 
 

A colocação do pronome após o verbo em “se concentram” desrespeitaria regra da 
língua padrão. 

 
10. (CESPE) “No universo unificador da mídia, os políticos não se destacam por sua experiência”. 
 

A colocação do pronome “se” logo após a forma verbal “destacam” atenderia à prescrição 
gramatical. 

 
11. (ESAF) A expressão verbal “vão perdendo-a” corresponde gramaticalmente a “vão-a perdendo”. 
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12. (ESAF) “Na infinita negociação que é viver, se sairá melhor aquele que possuir uma sólida 
conta corrente de reservas emocionais e de bom senso do que aquele que confia apenas em 
sua coleção de cartões de plástico.”  

Devido ao emprego da vírgula, mantém-se a coerência textual e a correção gramatical 
ao empregar o pronome átono depois do verbo em “se sairá”: sairá-se. 

 
13. (ESAF) “Em se tratando de um compromisso democrático, uma hierarquia de prioridades deve 

colocar o básico sobre o supérfluo.” 
 

Pode-se retirar a preposição da expressão “Em se tratando”, deslocando-se o pronome 
para depois do verbo e fazendo-se os ajustes nas iniciais maiúsculas, o que resulta em 
Tratando-se. 

 

14. (CESPE) Se a opção pelo emprego do pronome átono antes do verbo em “só o alcançaremos” 
fosse alterada, a construção sintática correta seria só alcançaremo-lo. 

 

15. (CESPE) “Recentemente me pediram para discutir os desafios políticos que o Brasil tem pela 
frente.” 

 

A posição do pronome átono “me”, antecedendo o verbo, constitui uma violação às 
regras da colocação pronominal da norma culta e, por isso, ele deveria ser usado 
posposto a “pediram”. 

 

16. (VUNESP) A colocação pronominal está de acordo com a norma culta em: 
a. Se lavaram e saíram às pressas. 
b. Ele sabe que todos receber-me-ão com alegria. 
c. Eu não direi-lhe o que aconteceu. 
d. Ao dirigir-me a palavra, baixou os olhos. 
e. Ele sempre afirma que fala-me a verdade. 
 

17. (VUNESP) Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. 
a. O cigarro, quem consome-o, corre risco de vida. 
b. Onde estudaram-se as doenças respiratórias? 
c. O cigarro traz problemas que não resolvem-se facilmente 
d. Tudo diz-se a respeito das ações tóxicas do cigarro. 
e. Ninguém se conscientiza dos malefícios do cigarro. 
 

18. (VUNESP) A colocação dos pronomes obedece às prescrições da língua culta escrita na 
alternativa: 

a. Quem não lembra-se do que o grupo RPM significava na década de 80? Muitos embalaram-
se ao som de suas melodias. 

b. Me desculpem a franqueza, mas ninguém comportou-se bem durante o espetáculo. 
c. Ainda fala-se em elevar o salário mínimo a mais de 200 reais, mesmo tendo mostrado-se 

impossível qualquer acordo nesse sentido. 
d. Caso se preparassem para suas novas tarefas, todos sairiam-se bem, realizando-as com 

perfeição. 
e. Dar-se-á ao pedido a solução que se mostrar mais justa, podem estar certos disso. 
 

19. (VUNESP) Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses substitui, corretamente, 
os termos em destaque.  

a. Os indivíduos exercem seu direito de participação. (exercem-lo).  
b. O escravo irá conquistar sua liberdade. (conquistar-la)  
c. Não é justo que eles tomem essas decisões. (tomem-as)  
d. Eles têm olhos abertos e enxergam a realidade. (enxergam-na)  
e. Eles irão influenciar sua decisão. (influenciar-lhe)  
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20.  (FCC) Foi para defender essas propostas e para informar a sociedade brasileira sobre seu 
direito inalienável de receber informação livre que criamos a RDLI.  

 

As expressões sublinhadas poderiam ser correta e respectivamente substituídas, no caso da 
utilização de pronomes, por: 
a. defendê-las   –   lhe informar  –  criamo-lhe  
b. defender-lhes  –  informá-la  –  lhe criamos 
c. as defender   –  informar-lhe  –  lhe criamos 
d. defendê-las  –  informá-la  –  a criamos 
e. lhes defender  –  informar-lhe  –  criamo-la 
 
21. (FCC) Meus olhos estão bastante usados, mas não considero meus olhos inaptos para ver as 

miragens que seduzem meus olhos, e não atribuo a meus olhos o poder de alguma 
autêntica revelação. 

 

Evitam-se as repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados por, 
respectivamente,  
a. não lhes considero  –  que seduzem-os  –  não lhes atribuo 
b. não considero-os   –   que seduzem-nos  –  não os atribuo 
c. não os considero   –   que lhes seduzem  –  não atribuo-lhes 
d. não os considero   –   que os seduzem  –  não lhes atribuo 
e. não lhes considero  –  que os seduzem  –  não lhes atribuo 
 
22. (FCC) O homem sempre criou instituições; implementando as instituições, o homem atribui 

às instituições o papel que cabe às instituições desempenhar como elemento fundamental 
para a organização da sociedade, pois, sem contar com a organização da sociedade, 
imperará a barbárie.  

 

Evitam-se as viciosas repetições do período acima substituindo-se os elementos sublinhados, 
respectivamente, por 
a. implementando-as   –  atribui -lhes   –  lhes cabe desempenhar –  com esta 
b. implementando-as  –  as atribui  –  lhes cabe desempenhar –  com a mesma 
c. implementando-lhes  –  lhes atribui  –  as cabe desempenhar –  com essa 
d. as implementando –  lhes atribui  –  à elas cabe desempenhar –  com ela 
e. implementando-lhes –  atribui-lhes  –  cabe-lhes desempenhar –  com aquela 
 
23. (FCC) Em cada um dos segmentos abaixo, a substituição da expressão grifada pelo pronome 

correspondente está incorreta em: 
a. a ocupar boa parte de minha vida = a ocupar-lhe 
b. cativava inteligências e paladares = cativava-os 
c. para oferecer trabalho = para oferecê-lo 
d. evocar a lembrança de outro colega = evocar-lhe a lembrança 
e. tomaram caminhos paralelos = tomaram-nos 
 
24. (ESAF) Marque o item sublinhado que represente impropriedade vocabular, erro gramatical 

ou ortográfico.  
Há(1) tempos está em tramitação no Congresso proposta para reforma do sistema financeiro 
que concede independência plena ao Banco Central. São fortes as pressões para que a matéria 
seja aprovada ainda sob(2) o atual governo. A iniciativa contempla contradição insanável(3). 
Não existe fórmula política capaz de aumentar a independência do BC. Nenhuma agência 
governamental superaria-o(4) em matéria de liberdade. Atua independentemente(5) de 
qualquer controle externo. (Baseado em Josemar Dantas) 
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a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
 
25. (ESAF) Identifique a falha. 
 
Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior do pensamento filosófico grego sujeitaria-se 
ao objetivo de querer trocar os limites do acaso pelo alcance da racionalidade. 
 
26. (ESAF) Identifique a falha. 
 
a. Não é conservando a Amazônia que resolverão-se os problemas ambientais da Terra. 
b. Já que o novo sistema basearia-se ma troca de mensagens entre instituições 

participantes... 
 
27. (ESAF) Marque o item sublinhado que represente impropriedade vocabular, erro gramatical 

ou ortográfico.  
Não(1) raras vezes nos acreditamos a sós(2) com a obra que admiramos. Mas isso é ilusório. 
Entre eu(3) e a obra há sempre uma presença: as outras obras e meu conceito de arte. Julgo 
amar sem razão; contudo, saiba-o(4) eu ou o ignore, a percepção artística equivale sempre 
às(5) vozes de uma consciência. 
 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
 
GABARITO 
 
1. a) (presentes) 
b) (eficientes) 
c) (alheio) 
d) (passíveis / pendentes) 
e) (certo) 
f) (presentes) 
g) (Ficou clara) 
2.B 
3.A 
4.E 
5.D 
6.E 
7.A 
8.D 
9.errado 
10. errado 
11. errado (“vão-na perdendo” é  o correto, 
pois o verbo termina em som nasal) 

12. errado (o correto seria “sair-se-á”) 
13. errado 
14. errado (“só”, advérbio, palavra atrativa) 
15.errado 
16.D 
17.E 
18.E  
19.D 
20.D 
21.D 
22.A 
23.A 
24.D 
25.“sujeitar-se-ia”  
26. a) ”que se resolverão” 
b) “se basearia” 
27.C 
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CONJUGAÇÃO VERBAL 
 
(ESAF) Identifique a falha. 
 
1. Ontem, a Câmara Legislativa suspendeu o pagamento da taxa de licenciamento. Agora, 

todo veículo que tiver com o IPVA em dia, seguro obrigatório e nenhuma multa pendente 
estará licenciado. 

 
2. Se ver atendidas essas reivindicações, Genebaldo acha que dá para negociar os atuais 

patamares de reajustes.  
 
3. Pelo princípio da igualdade material o Estado tem obrigação de intervim e retificar a ordem 

social, a fim de remover as mais profundas e perturbadoras injustiças sociais. 
 
4. Embora o SPB baseia-se na troca de mensagens, é essencial contar com o sistema. 
 
5. O Brasil não ocupou posição relevante na geopolítica da Guerra Fria, embora manteve um 

alinhamento quase automático com a política internacional. 
 
6. Embora Marx não estava pensando em escala global, essas previsões nunca pareceram tão 

verdadeiras quanto hoje. 
 
7. A interação entre as políticas estruturais e macroeconômicas constitue elemento  de 

grande força.  
 
Da questão 8 à 11 julgue as proposições: 
 
8. (CESPE) “Considerando as recentes técnicas, os meios e os problemas que envolvem os crimes 

de informática e a ação de perícia criminal sobre evidências de delitos dessa natureza, 
vimos sugerir a adoção de protocolos para coleta, manipulação, exame e preparação do 
laudo pericial.” 

 
Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical se a forma verbal “vimos” fosse 
substituída por viemos. 

 
9. (ESAF) “Essa multiculturalidade, para qual muitas vezes torcíamos/torcemos os narizes, está 

em nossa própria vida local.” 
 

A dupla possibilidade verbal que o texto oferece, “torcíamos/torcemos” envolve variação 
no tempo e modo verbais, mas preserva a pessoa gramatical. 

 
10. (ESAF) “A estabilidade do sistema que intermedeia as operações monetárias é fundamental”  
 

A forma verbal “intermedeia” pode ser substituída por “intermedia” sem que haja 
transgressão à norma culta. 
 

11. (ESAF) “Não há garantia nenhuma da boa teoria econômica de que o emprego possa crescer 
sem o planejamento de um projeto nacional digno do nome, que defina e articule todas as 
potencialidades existentes para tanto.” 

 
Se, no mesmo contexto sintático de “defina e articule” estivessem os verbos argüir e 
averiguar, a expressão correta seria “argua e averigúe”. 
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12. (ESAF) Assinale a resposta correspondente à alternativa que complementa corretamente os 
espaços em branco: 

 
Se a pesquisa cadastral _______ conforme o prefeito _______, o trabalho já ______. 
a. for feita - preveu - vai ser concluído  
b. fosse feita - prevera - teria sido concluída 
c. tivesse sido feita - havia previsto - estaria concluído 
d. fosse feita - preveu - estaria concluído  
e. tiver sido feita - preverá - será concluído 
 
13. (ESAF) Indique o período correto:  
a. Se você reaver seus cruzados retidos, empreste-me algum dinheiro.  
b. Se tu reaveres teus cruzados retidos, poderás me emprestar uma parte?  
c. Caso você reaveja seus cruzados retidos, pode emprestar-me uns cem mil?  
d. Se eu reavesse meus cruzados retidos, emprestar-te-ia uma parte.  
e. Todos neste país reaveremos os cruzados bloqueados, nos prazos estipulados pela lei.  
 
14. (FCC) Todas as formas verbais estão adequadamente flexionadas na frase: 
a. Os jovens que proviram do Sudão assustar-se-ão com a quantidade de casuísmos a que 

deverão se submeter em sua nova experiência de vida. 
b. Por vezes, uma comparação da nossa cultura com a de outros povos restitue-nos o desejo de 

uma sociedade em que nada obstrui o caminho natural da justiça. 
c. Se viajar de avião já constitui, para essa leva de jovens, uma experiência assombrosa, imagine-

se o assombro deles quando haverem de entrar em contato com nossas leis. 
d. Em suas tribos, os jovens sudaneses entretiam-se com as práticas da vida concreta, sem a 

preocupação de atentarem para intermináveis códigos de leis casuísticas. 
e. Deveríamos agir segundo valores com os quais reouvéssemos o sentido do que é social, e não 

sob a pressão de códigos que advieram de uma progressiva indigência moral. 
 
15. (FCC) Nos próximos dias estaremos enviando-lhe nosso catálogo e o senhor estará tomando 

conhecimento das nossas novas ofertas. 
 
A frase acima apresenta um vício muito presente no discurso oral em nossos dias, representado: 
a. pelo mau emprego de pronomes pessoais. 
b. pela falta de critério no emprego de formas de tratamento. 
c. pelo emprego equivocado do nosso léxico. 
d. pelo mau emprego de tempos e modos verbais 
e. pela incorreção da regência verbal. 
 
16. (MP-SC) Aponte a frase em que o particípio foi empregado erradamente. 
a. O juiz tinha aceitado a prova. 
b. Se foi aceita pelo juiz, a prova é válida. 
c. O fato de ter impresso os dizeres na capa do trabalho de nada lhe adiantou. 
d. Se já haviam prendido o suspeito, preso ele está. 
e. Ela os tinha expulsado de seu bar, assim como de outros bares eles já tinham sido expulsos. 
 
17. (FCC) Estão corretos o emprego e a forma dos verbos na frase 
a. Ainda que retêssemos apenas lembranças felizes, as más lembranças não tardariam a incorrer 

em nossa consciência. 
b. Se a adolescência nos provisse apenas de momentos felizes, a ninguém conviria esperar pelos 

bons momentos da velhice.  
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c. Se a um velho só lhe aprouver o lamento pelo tempo que já passou, caber-lhe-á algo melhor 
que o temor do futuro? 

d. Costuma ser repelido o adulto experiente que intervir na conduta de um jovem desorientado 
para tentar ratificar o rumo de sua vida. 

e. Sempre conviu ao homem primitivo orientar-se pela sabedoria dos anciãos, ao passo que hoje 
poucos idosos conseguem fazer-se ouvido. 

 
18. (FCC) em questões nas quais a vinculação satisfaça objetivos políticos dos governantes 
 
O emprego da forma verbal grifada introduz no contexto a mesma noção de verbo empregado na frase: 
a. …segundo o ritmo que lhes convenha… 
b. …que se está dando um passo à frente… 
c. Duas críticas lhe são feitas… 
d. Os prazos já existem na lei... 
e. …que lhes permitem intervir no processo… 
 
19. (FCC) Estão corretamente flexionadas todas as formas verbais da frase: 
a. Se Isabel rever as imagens captadas há tempos por seu doador, talvez venha a se surpreender. 
b. A fina membrana não provém a memória das visões, nunca houve o caso de algumas que as 

retesse. 
c. As visões que proviessem de uma outra pessoa e passassem a ser nossas, seriam como 

fantasmagorias que em nossos olhos se detivessem. 
d. Ainda que não retenhem visões antigas, as córneas herdadas sempre deixarão a impressão de 

que acumularam muitas experiências. 
e. É desejoso do autor do texto que Isabel distingua apenas as coisas belas, que veja apenas o 

que constitue a navegação dos dezoito anos. 
 
20. (FCC) Está inteiramente adequada a articulação entre os tempos e os modos verbais na 

frase: 
a. Espera-se que dos três grandes debates promovidos pela RDLI resultem propostas práticas, 

que venham a reforçar o direito à liberdade de imprensa. 
b. Ainda que houvesse uma absoluta liberdade para a circulação de idéias e de informações, será 

necessário lutar para que nada a ameaçasse. 
c. Se a liberdade de imprensa fosse um direito apenas dos jornalistas, cada vez que se 

desrespeite a liberdade de imprensa a sociedade não terá como reclamar. 
d. Enquanto os jornalistas pensarem apenas em seus próprios interesses, não haveria como 

resguardar o direito da sociedade à livre informação. 
e. No caso de vir a ser desrespeitado o direito social à livre informação, jogara-se fora uma das 

principais características das democracias modernas. 
 
21. (NCE-RJ) A frase abaixo que apresenta o verbo intervir com forma errada é: 
a. O juiz intervém sempre que é possível; 
b. Os advogados inteviram na questão; 
c. Eu intervenho sempre que posso; 
d. Há algum tempo atrás ele interviera na discussão; 
e. Eles intervêm em todos os processos. 
 
22. (VUNESP) A alternativa correta quanto ao uso dos verbos é:  
a. Quando ele vir suas notas, ficará muito feliz.  
b. Ele reaveu, logo, os bens que havia perdido.  
c. A colega não se contera diante da situação.  
d. Se ele ver você na rua, não ficará contente.  
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e. Quando você vir estudar, traga seus livros. 
 
23. (VUNESP) O particípio verbal está corretamente empregado em: 
a. Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos.  
b. Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas.  
c. O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime.  
d. O rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos.  
e. A faxineira tinha refazido a limpeza da casa toda.  
 
24. (VUNESP) Eu virei a São Paulo, se você _____. 
O espaço da frase acima deve ser preenchido pela forma verbal 
a. virá     b. viesse      c. vim     d. vir      e. vier  
 
GABARITO 
 
1. (“que estiver”) 
2. (“Se vir atendidas”) 
3. (“intervir”) 
4. (“se baseie”) 
5. (“embora mantivesse”) 
6. (“não estivesse pensando”) 
7. (constitui“”) 
8. errado 
9. errado (o tempo é diferente, mas o modo 
[indicativo] é igual) 
10. errado 
11. correto  
12.C 

13.E 
14.E 
15.D 
16.C 
17.C 
18.A 
19.C 
20.A 
21.B 
22.A 
23. C 
24.E  

 


