C URSO INTE NSIV O
MÓDULO – VERBOS
1)

Questão de paralelismo com expressões correlatas:
(I) Errado: “NEM DOS DEDOS”..., “NEM A TRANSFERÊNCIA”.
(II) Certo: “NEM O EMPREGO”..., “NEM A TRANSFERÊNCIA”.
(III) Certo: “NÃO SE ACEITA O EMPREGO”, “NEM (SE ACEITA) A TRANSFERÊNCIA”. Letra D

2)

O particípio correto não é PEGO, mas PEGADO. Veja os paralelismos:
(I) Errado: “DEVE TER SIDO FEITO” e “DEPOSITAR”.
(II) Certo: “DEVE SER PEGADO” e “DEPOSITADO”.
(III) Certo: “DEVE-SE APANHAR” e “DEPOSITÁ-LO” (DEPOSITAR + O). Letra D

3)

(I) Errado: “PERGUNTOU SE”.
(II) Certo!
(III) Errado: não pode haver pontuação (DOIS PONTOS); “AQUELE FEMINISMO”. Letra B

4)

(I) Errado: é um adjunto adverbial de tempo.
(II) Certo: “ENTENDER” é VTD.
(III) Certo: “GIRAR” é VTD. Letra D

5)

(A) A locução verbal da ativa é “PODERÃO INCENTIVAR”. Basta acrescentar o verbo SER conjugado como o último verbo da locução,
“PODERÃO SER INCENTIVADAS”.

6)

(E) A questão é de discursos, mas envolve mais o sentido: é óbvio que a pergunta foi feita ao presidente, e o leitor (LETRAS B, C e
D) não está envolvido.

7)

(C) Clássica questão de verbos: se “O FLAGRARAM VÁRIAS VEZES”, a narrativa deveria estar no pretérito imperfeito.

8)

(I) Certo: “ARRANCAR” é VTD.
(II) Errado: a frase seria ambígua: “ELA FOI EXPULSA POR SUA MÃE” pareceria “A MÃE DA FÊMEA”, quando, na verdade é “A MÃE DO
BABUÍNO”. Deveríamos usar “ELA FOI EXPULSA PELA MÃE DELE”.
(III) Errado: “APARECER” é VI. Letra A

9)

(C) No enunciado, temos VTD + SE, voz passiva sintética, com SE PARTÍCULA APASSIVADORA. Nas outras alternativas, temos VOZ
REFLEXIVA.

10) (A) “SERIA CASADO” transmite a ideia de SER FORÇADO A”, “SER OBRIGADO A”. Questão apenas de sentido.
11) (I) Certo: paralelismo - “ASTUCIOSO” e “EGOÍSTA” são adjetivos; “ALERTA”, advérbio. Na correção, todos são substantivos.
(II) Errado: “ALERTA” e “ATENÇÃO” têm a mesma regência, A.
(III) Errado: regência- “DESRESPEITO” é POR e “DESCUIDO” é COM. Letra A
12) (E) Clássica questão de tempos verbais: o futuro do pretérito é, na fala, substituído pelo pretérito imperfeito.
13) (D) Essa questão de discursos é falsamente complicada. Observe os pronomes: se no texto temos “SEU JUÍZO” e “MEU VER”, terceira
e primeira pessoa, essa relação deve estar invertida no DISCURSO DIRETO.
14) (I) Errado: “DECORRER” é VTI (“DESTA PERMANENTE PREOCUPAÇÃO” é OI; “A SUA PRESENÇA”, SUJEITO).
(II) Errado: “ESTAR” é VL.
(III) Certo: “IMAGINAR” é VTD. Letra B
15) (C) Basta não se esquecer de conjugar o SER como o ENCONTRAR e de transformar o OS (OD) em sujeito (ELES).
16) (I) Certo: a preposição DE exige o verbo no infinito.
(II) Certo: a conjunção QUE exige o subjuntivo.
(III) Errado: não ficaria o mesmo tempo: “NO CASO DE VOLTAREM” é futuro do subjuntivo. Letra D
17) (I)
(II)
(III)
(IV)

Errado: “É” é VL.
Errado: “FALAM A” é VTI.
Certo: “MARCA” é VTD.
Certo: “CONTESTAM” é VTD. Letra C
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18) (A) Nos discursos, presente e pretérito imperfeito são correspondentes, e ISSO equivale à terceira pessoa, AQUILO.
19) Questão perfeita de paralelismo:
(I) Certo: VTDI – VTDI.
(II) Certo: OI – OI.
(III) Certo: OD – OD. Letra E
20) (I) Errado: o primeiro caso, “DA IMAGEM” não tem a função de sujeito, mas “A CONJURAÇÃO”, sim.
(II) Certo: coloquialmente, sempre fazemos a contração.
(III) Certo: o primeiro não é sujeito; o segundo, sim. Letra D
21) (I) Certo: são dois adjuntos adverbiais.
(II) Errado: são introduzidas por “DE” e “EM”, ambas preposições.
(III) Certo: são adjuntos adverbiais deslocados do final da frase. Letra D
22) (C) Basta acrescentar o verbo SER como o último da locução verbal (“AGARRANDO”) e transformar O (OD) em ELE (SUJEITO).
23) (C) Paralelismo: os verbos compõem uma lista de ações que o personagem realizará com a chuva, mas “PARÁ-LA” não é possível
(ATENTE: TAL VERBO ESTÁ NUM BALÃOZINHO DIFERENTE...).
24) (D) Se o objeto direto é “A INUTILIDADE”, esta expressão deve ser O SUJEITO DA PASSIVA (A LETRA E ESTÁ NA VOZ PASSIVA ANALÍTICA).
25) (B) Questão absurda: não há resposta coerente. Só os pronomes estão certos.
26) (B) O verbo SER entra no presente (COMO “APRESENTA”) e o sujeito deve ser “ESTE NOVO ESTUDO DAS IdeiaS”.
27) (B) Questão criativa: se “OLVASSEM” é o verbo, então SER deve ter a mesma terminação.
28) (I) Certo: interjeições pertencem apenas à fala.
(II) Errado: não - esse verbo não está no discurso direto.
(III) Errado: o nexo seria QUE. Letra A
29) (I) Certo: “É” (l. 01), “INSINUA-SE” (l. 03), etc.
(II) Certo: “IMPEDIRÁ” (l. 10), “ACABARÁ” (l. 11).
(III) Certo: “PENSAVA” (l. 02), “ADVERTIA” (l. 09). Letra D
30) (C) Para simplificar o emprego dos tempos, é possível usar o presente, artificialmente, para contar fatos passados.
31) (D) ELES (TERCEIRA PESSOA) e AQUELA (TERCEIRA PESSOA) transformam-se em NÓS e ESTA (PRIMEIRA PESSOA); ESTÁVAMOS,
pretérito imperfeito, em ESTAMOS, presente; SAIRIAM, futuro do pretérito; em SAIREMOS, futuro do presente.
32) (E) ELES em NÓS; IRIAM dormir em IREMOS dormir.
33) (A) Certo: ESTEVE e ESQUECEU, pretérito perfeito, transformam-se em TINHA ESTADO e ESQUECIDO, pretérito mais que perfeito.
(B) O casaco não era do IRMÃO da moça. (C) AQUI e ONTEM, não. (D) SEU irmão? Do chefe? (E) UM DIA ANTES, não.
34) (D) Primeira lacuna, SEJAS (“TUA RESPONSABILIDADE); segunda, ESSA (“TU” = SEGUNDA PESSOA); terceira, CUSTOU (NÃO HÁ FATO
ANTERIOR PARA SE USAR O PRETÉRITO MAIS QUE PERFEITO); quarta, FUTURO, né?
35) (3)
(2)
(1)
(4)

A frase é ambígua.
“ADERIR” é VTI, não tem passiva
“TODOS OS PRISIONEIROS LHE TINHAM SIDO ENTREGUES”.
Certo. Letra E

36) (A) Primeira lacuna, TROUXER (FUTURO DO SUBJUNTIVO – SE); segunda, CONTINUEM (SUJEITO COMPOSTO: “A PRÁTICA E O
ESFORÇO”); terceira, ATINGIREM (SUJEITO: OS ALUNOS).
37) (B) “RECEBI”, pretérito perfeito, transforma-se em pretérito mais que perfeito; “ACEITARÁ”, futuro do presente, em futuro do pretérito.
“MANIFESTANTES” não pode-se transformar em pronome (LHES)!
38) (D) O tempo está perfeito e o PLURAL ocorre porque o sujeito dessa ativa deve ser INDETERMINADO. Como sabemos? A passiva
não apresentava agente!
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39) (D) Imperativo: afirmativo, segunda pessoa (TE), vem do presente do indicativo sem a letra S; o negativo é sempre igual ao presente
do subjuntivo.
40) (E) Questão que envolve uma PECULIARIDADE: no pretérito perfeito, a segunda pessoa do singular (TU) NÃO tem S (APARECE NA
SEGUNDA PESSOA DO PLURAL – VÓS). As terminações são: - aste, - este, - iste.
41) (B) Atente para os sujeitos: “A CASA E A RUA” devem ser sujeitos de “INTERAGEM E SE COMPLEMENTAM”, enquanto o “CICLO É
CUMPRIDO” pelo sujeito “HOMENS, MULHERES, VELHOS E CRIANÇAS”.
42) (A) Imperativo: AFASTA (PRESENTE DO INDICATIVO SEM S). “AFASTE” e “SE” representam você.
43) (I)
(II)
(III)
(IV)

Errado: é hipótese, não condição.
Certo: presente e particípio.
Certo: é o sentido da locução.
Certo: sentido característico do TEMPO presente. Letra E

44) (E) “NOVOS ESPAÇOS TÊM SIDO CONQUISTADOS”...
45) (A) É hipótese (B) Não é LUGAR; é um sentido figurado de estar adiantado.
(D) Não: “FAZEM” dá a ideia de que eles “SÃO LEVADOS A”. (E) Certo!

(C) Não é habitual, é essencial.

46) (A) O discurso indireto não pode mudar: “DIZEM AS ESPECIALISTAS”.
47) (E) O primeiro, sim, tem ideia de possibilidade, mas o segundo, não, é “OBRIGAÇÃO”, “NECESSIDADE”.
48) (D) Acrescenta-se o verbo SER como o último da locução (DANDO) e SOLUÇÃO para o sujeito da passiva.
49) (A) Não existe esse sentido. (B) Ação hipotética. (C) Esse sentido é do pretérito mais que perfeito.
(D) Certo (E) Não existe esse sentido.
50) (C) É uma característica dos textos argumentativos.
51) (B) Seriam transformados para “ENTÃO” e “TRABALHAVAM”.
52) (I)
(II)
(III)
(IV)

Errado: “INICIAVA” é pretérito, não pode ter “CONTINUIDADE” no presente.
Certo: presente e gerúndio.
Certo: característica do infinitivo.
Certo: pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra E

53) Veja os erros:
(A) Certo! (B) encontro (ENCONTRARA). (C) Vão permanecer (IRIAM PERMANECER).
(D) Visitaríamos (VISITARIAM). (E) Brincarem (BRINCASSEM).
54) Veja os erros de PARALELISMO:
(A) rico e que oferece. (B) para desenvolver e para que sobrevivam.
(C) Embora fiquem e apesar das diferenças. (D) Certo! (E) tiverem e desenvolvendo.
55) Veja os erros: (A) seria CONTÍNUO.

(B) seria CONTÍNUO.

(C) seria CONTÍNUO.

(D) seria CONTÍNUO. (E) Certo!

56) (A) O verbo SER entra como REVOGOU, e o sujeito é “UM DESSES”, singular.
57) Veja as correções: (A) têm sucumbido.

(D) dormiam. (C) Certo!

(D) era.

(E) encontrará.

58) Veja os erros de paralelismo:
(A) Se tornam e por ter. (B) para se defender e para que recebam. (C) deformando e quando destroem.
(D) Certo. (E) aprendendo e apesar de iniciar-se.
59) (I) Errado: não é ambígua, apenas incerta.
(II) Certo: interpretação!
(III) Certo: Característica do infinitivo.
(IV) Certo: é o sentido dessas expressões. Letra D
60) Veja os erros:
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(A) PRESENTE não é futuro... (B) ENTRA está em paralelismo com o DESEJA (l. 12).
(C) ERA é pretérito imperfeito. (D) a expressão acompanha o verbo ERA (l. 16). (E) Certo!
61) (C) A ideia de REPETIÇÃO indica o PRETÉRITO IMPERFEITO.
62) (C) O tempo deve ser pretérito perfeito.
63) (C) Verbo no presente + se e plural.
64) (C) O tempo é presente do indicativo.
65) (E) O tempo é pretérito perfeito do indicativo.
66) (B) Conjugação...
67) (B) O verbo está no pretérito perfeito (“APRESSOU”) e o sujeito deve ser a VOTAÇÃO DO PROJETO.
68) (A) “SERIAM NECESSÁRIAS OBRAS PARA QUE ELES SE SENTISSEM”.
69) (C) É o sentido desses verbos. O objetivo é NÃO ASSUMIR A AUTORIA DAS DECLARAÇÕES.
70) Veja as regências:
(A) DESPRESTIGIOU é VTD. Certo. (B) VL, VI. (C) VTI.

(D) VL.

(E) VL, VTI.

71) (A) O verbo está no presente (“ALUGAM”) e o sujeito será ESTÁDIOS.
72) (D) “A PORTA RANGERIA QUANDO ELE A ABRISSE”.
73) (I) Errado: PRETÉRITO nunca pode ser ação NÃO CONCLUÍDA.
(II) Certo: é o sentido do pretérito imperfeito.
(III) Certo: é o sentido do modo subjuntivo. Letra E
74) (B) PODE SER sempre expressa dúvida.
75) (A) Questão mal feita. O verbo na linha 4 está mal empregado – essa seria a pergunta: “Qual seria o sentido e a conjugação corretos
do verbo singular na linha 4?”
76) (B) Questão de interpretação. E, também, é o sentido da expressão “PARECE”.
77) (B) Questão de subjuntivo: cada lacuna traz um índice de dúvida, possibilidade (PROVAVELMENTE, TALVEZ, QUEM SABE), que
exigem o modo subjuntivo.
78) (D) ESTAR é VL; só VTD (ou VTDI) tem passivas.
79) (C) Na locução verbal “PODEM SER”, o verbo principal é SER, VL.
80) (E) Estão todas corretas: A frase original e as alternativas estão no subjuntivo, modo da dúvida, possibilidade.
81) (I) Certo: INSPIRAR, VTD.
(II) Certo: PERDER, VTD.
(III) Errado: RESULTAR (DE), VTI. Letra D
82) (B) VIVER, nessa fase, é VTI.
83) (B) DIVIDI é a segunda pessoa do plural do presente do indicativo (VÓS DIVIDIS) sem a letra S.
84) Veja os erros: BUSQUES (CORRETO: BUSCA), DEIXAIS (CORRETO: DEIXES), APRENDAS (CORRETO: APRENDE), SEDE (CORRETO: SÊ)
85) (I) Certo: a pessoa é TU.
(II) Certo: não confunda - “A SUA VOZ” é “A VOZ DO DEVER”.
(III) Certo: imperativo de fazer para TU - ou FAZE ou FAZ. Letra E
86) (E) A pessoa é VOCÊ (“SE ORGULHE”); então, “QUE VOCÊ ADQUIRA”.
87) (C) A pessoa é VOCÊ (“SEUS DEVERES” e “SE”); então, “QUE VOCÊ AME, CUMPRA, DESANIME”.
88) (B) “VOSSA EXCELÊNCIA” é TERCEIRA PESSOA; então, “QUE VOCÊ PROCEDA” e “SUAS”.
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89) (A) A pessoa é TU (“TUA DOR); então, “QUE TU NÃO CHORES” (NEGATIVO = SUBJUNTIVO) e “SUPORTA” (AFIRMATIVO = PRESENTE DO
INDICATIVO SEM S).
90) Vejas as correções; a pessoa deve ser TU:
(A) Certo! (B) construa e não descreia (MAS É VOCÊ)
(D) constrói e não descreias (TU) (E) é vós

(C) constrói e não descreias (TU)

91) (B) Rever tempos e modos verbais!
92) (D) Seria FALAIS (PRESENTE DO INDICATIVO).
93) (E) Primeira lacuna (SEUS = VOCÊ), SEJA; segunda (TEUS = TU), SÊ; terceira (SE = VOCÊ), PONHA; quarta, (TEU = TU), HONRA; quinta,
(VOSSAS = VÓS), SEDE.
94) (B) Qual é o singular da primeira pessoa do plural (NÓS)? Ora, a primeira pessoa do singular (EU)!
95) (E) A pessoa é TU (TI); então, CRÊ (AFIRMATIVO: PRESENTE DO INDICATIVO SEM S) e DUVIDES (NEGATIVO = SUBJUNTIVO).
96) (B) “VOSSA EXCELÊNCIA” é TERCEIRA PESSOA; então, você procura, vê-la (VOCÊ, OD) e seu.
97) (C) VEM é presente do indicativo (TU VENS) sem S, ou seja, imperativo afirmativo da segunda pessoa do singular.
98) (E) PASSEMOS e EXAMINEMOS: imperativo afirmativo da primeira pessoa do plural (NÓS).
99) (E) “TINHA SIDO” é a locução verbal do pretérito mais que perfeito (= FORA).
100) (E) O correto seria “NÃO FECHEIS NEM ESQUEÇAIS”.
101) (A) Conjugação de verbos derivados (ABSTER e TER) e irregulares (CABER, INCENDIAR).
102) (B) A única COERENTE em SENTIDO e CONJUGAÇÃO.
103) (C) Verbos irregulares...
104) Veja as correções: (A) vir (B) averigúem

(C) deixe

(D) reaver (E) Certo!

105) (E) Fora escrita.
106) Veja as transformações: (A) tinha sido visto (B) seja amado

(C) tem feito

(D) sendo contratado

(E) teria nomeado

107) (E) REFERIR-SE é VTI (A); não pode fazer voz passiva.
108) (E) VIREM.
109) (C) VIERES (de VIR), VIRES (de VER), DIZE (de DIZER, IMPERATIVO AFIRMATIVO=TU).
110) (B) REVIR (de VER, REVER), SEJA (IMPERATIVO AFIRMATIVO=VOCÊ).
111) (C) SOBREVIESSE (de SOBREVIR) e FREOU (de FREAR, IRREGULAR).
112) (B) VÍSSEMOS (de VER), TROUXERAM (de TRAZER), IRÍAMOS (de IR).
113) (C) MANTIVER (de MANTER, TER), TROUXER (de TRAZER), VIREMOS (de VIR).
114) (E) PUDER (de PODER), TRAZÊ-LAS (de TRAZER).
115) (D) OBTIVER (de OBTER, TER), OPUSER (de OPOR), REQUEIRA (de REQUERER).
116) (C) CONVÉM (de CONVIR), MANTENHA (de MANTER, TER), TRANSCORRA (de TRANSCORRER, CORRER).
117) (E) “AJUDASSES”, com S, é “TU ME AJUDASSES”, então, “TUA AJUDA”.
118) (B) DEPUSER, futuro do subjuntivo (como PUSER, de PÔR).
119) (A) VIER (de VIR), DISPUSER (de DISPOR, PÔR), VENHA (de VIR).
120) Nesta questão, é necessário harmonizar as duas formas, a primeira no imperativo afirmativo e a segunda, no pretérito perfeito do
indicativo. Veja as correções:
(A) Certo (segunda pessoa, TU)! (B) bendiga – nasceu (VOCÊ). (C) bendiz (E) – nasceste (TU).
(D) bendizei – nascestes (vÓS). (E) bendiga – nasceu (VOCÊ).
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