CURSO INTENSIVO
MÓDU LO 0 8 – V E R B O S

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) Errado: “É” é VL.
(II) Errado: “FALAM A” é VTI.
(III) Certo: “MARCA” é VTD.
(IV) 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) A frase é ambígua.
(2) “ADERIR” é VTI, não tem passiva
(1) “TODOS OS PRISIONEIROS LHE TINHAM SIDO ENTREGUES”.
(4) 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!
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.
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43) (I) Errado: é hipótese, não condição.
(II) Certo: presente e particípio.
(III) Certo: é o sentido da locução.
(IV) 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. (C) Não é habitual, é essencial.
(D) Não: “FAZEM” dá a ideia de que eles “SÃO LEVADOS A”. (E) Certo!
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) Errado: “INICIAVA” é pretérito, não pode ter “CONTINUIDADE” no presente.
(II) Certo: presente e gerúndio.
(III) Certo: característica do infinitivo.
(IV) 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:
(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!
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