
 

 

Tarefa Mínima 11 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 

01. Alternativa d: Reformam-se ternos. Neste caso, a partícula "se" é partícula apassivadora. É o mesmo que 
dizer: Ternos são reformados. Isso também acontece na alternativa b), em que o verbo deve concordar 
com o sujeito: Compraram-se terrenos no subúrbio (o mesmo que: Terrenos foram comprados no 
subúrbio). Quando a partícula "se" é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar na 3.º pessoa 
do singular. É o que acontece em: a) Tratava-se, c) Precisa-se, e) Obedecera-se. 

 

02. Alternativa d: pudemos ter conversas literárias. "Nós pudemos" é a forma correta para a 1.ª pessoa do 

plural do verbo poder no pretérito perfeito. 
 

03. Alternativa d: Empresário reavê judicialmente a posse de seu imóvel. O verbo reaver é defectivo, ou seja, 
ele não é conjugado em determinadas pessoas, tempos ou modos. 
Os verbos haver, manter, caber e deter são irregulares. Isso quer dizer que eles sofrem alteração no 
radical. 

 

04. Alternativa a: proveu, indispusesse. O verbo prover está na 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do 

indicativo, cuja forma é proveu: O comerciante proveu novamente seu armazém. O verbo indispor está na 
3.ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo, cuja forma é indispusesse: Sem que se 
indispusesse com seus credores. 

 

05. Alternativa a: precisa, se, pode. Quando há um pronome de tratamento, o verbo deve ficar na 3.ª pessoa: 
(ele/ela) precisa, (ele/ela) pode. O pronome "se" corresponde à 3.ª pessoa. 

 

06. Alternativa a: Faz, houvesse, existiriam. O verbo fazer impessoal (que indica tempo) sempre é conjugado 

na 3.ª pessoa do singular: Faz anos. O mesmo acontece com o verbo haver impessoal (que indica tempo 
ou tem o sentido de "existir"): Se não houvesse medos. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Por 
esse motivo, ele deve concordar com o sujeito: Como existiriam esperanças. 

 

07.  
a) reouver: 1.ª pessoa do singular do futuro do subjuntivo. 
b) mantêm-se: 3.ª pessoa do plural do presente do indicativo. OU mantiveram-se: 3.ª pessoa do plural 

do pretérito perfeito do indicativo. 

c) contivessem: 3.ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) compuser: 3.ª pessoa do singular do futuro do subjuntivo. 

 

08. Alternativa d: Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Junto com um 
verbo impessoal (neste caso, o verbo haver), os verbos auxiliares também ficam no singular. Correção das 
demais alternativas: 
a) Deve haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 

e) Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
O verbo existir não é impessoal e, por isso, o verbo auxiliar vai para o plural. Correção: 

b) Devem existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
c) Podem existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 

 

09. Alternativa c: Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo. A expressão é feminina (haja vista), 
portanto o correto seria dizer: Cancelamos o passeio, haja vista o mau tempo. 

 

10. Alternativa b: podem, a essa, que. Podem: sujeitos compostos formados por sinônimos podem ficar no 

singular ou no plural. Neste caso, ambas as formas estão corretas (autocontrole e disciplina podem ou 
autocontrole e disciplina pode). A essa: o verbo "devido" exige a preposição "a". Além disso, antes de 
pronomes demonstrativos não há crase. Que: o pronome relativo funciona como conectivo. A palavra 
"aonde" indica movimento, por isso, a única alternativa possível é a b). 

 

11. Alternativa e: 1 e 2 apenas.  

"...que a direção do jornal havia recebido do ministério público" 

"...que a direção do jornal tinha recebido do ministério público" 
A forma "recebera" está conjugada no pretérito-mais-que-perfeito do indicativo, a qual indica uma ação 
que ocorreu antes de outra: a direção do jornal recebeu os documentos, depois as notícias foram redigidas. 
"Estavam recebendo" indica continuidade e, por sua vez, "iria estar recebendo" é um vício de linguagem, 
um desvio gramatical. 
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12. Alternativa d: quatro. Confira abaixo a substituição das palavras em negrito: 

“[Eu] Disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seria a mesma para ele e para 
mim, a expectativa sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular que...” 

 
13. Alternativa d: Devem combinar-se engenho e habilidades dos homens para a resolução dos problemas 

específicos da comunidade. Nas locuções verbais (neste caso, "devia combinar") o verbo principal 
(combinar) fica nas formas verbais. Por sua vez, o verbo auxiliar (devia) deve concordar com o sujeito 
"engenho e habilidades dos homens. Correção das orações restantes: 
a) Existem, na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa dependência tecnológica. 

b) É indispensável que se mantenha entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade uma 
estreita vinculação. 

c) A força de certos mecanismos faz com que as pesquisas nos países pobres girem em torno de 
interesses dos países ricos. 

e) É preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico levem primeiramente em conta 
o fator cultural. 

 

14. Alternativa b: procura, vê-la, seu. Confira a substituição das palavras: “Eu não sou o homem que Vossa 
Excelência procura, mas desejava vê-la, ou, quando menos, possuir o seu retrato.” Quando há um 
pronome de tratamento, o verbo deve ficar na 3.ª pessoa: (ele/ela) procura, (ele/ela) vê. O pronome "seu" 
corresponde à 3.ª pessoa. 

 
15. Alternativa b: "mesmo que problemas surjam", "problemas que sejam considerados", "problemas 

incontornáveis" 

 
 


