
 

 

VERBOS – PARTE I - ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 
 
01. (Eear 2019) Leia: 

Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância. Corremos, hoje, atrás da felicidade de outrora. 
Nas frases acima, os verbos destacados encontram-se, respectivamente, no:  
a) Pretérito perfeito do indicativo – Presente do indicativo.    
b) Pretérito imperfeito do indicativo – Presente do indicativo.    
c) Pretérito imperfeito do indicativo – Pretérito perfeito do indicativo.    
d) Pretérito imperfeito do indicativo – Pretérito mais que perfeito do indicativo.   

  
02. (G1 - ifce 2012)  Se trocarmos o sujeito “quem” das formas verbais “dormiu”, “traiu”, “casou” e “separou” 

(ref. 4) pelo pronome eu e o tempo verbal for o presente do indicativo, teremos: eu durmo, eu traio, eu 
caso, eu separo. Já o verbo FALIR não possui a primeira pessoa do mencionado tempo verbal, o que 
também ocorre com o verbo  
a) digerir.    
b) caber.    
c) valer.    
d) competir.    
e) reaver.    

 
03. (Ebmsp 2018)   

 
 

A campanha dos Médicos sem Fronteiras desenvolve sua argumentação na chamada principal, através de 
elementos verbais e não verbais, que estão corretamente analisados na alternativa  
a) O uso do imperativo “Ajude”, por meio do sujeito implícito, revela que o público a que ela se dirige faz 

parte do contexto evidenciado na imagem.     
b) A contração “daqui” e o advérbio “lá”, presentes no texto, sugerem que o enunciador aborda a 

realidade de um espaço do qual está distante, assim como o seu interlocutor, ficando implícito que 
esse distanciamento não é empecilho para que se possa apoiar essa organização.     

c) O infinitivo “espalhar” gera, pela ausência de seu objeto direto, um paradoxo com o imperativo 
“Ajude”, revelando uma ação oposta e contraditória ao que foi proposto inicialmente.     

d) O demonstrativo “o” faz referência anafórica ao local em que se encontra o locutor, indicando que o 
leitor deve divulgar as suas próprias experiências e o cenário em que atua, para que indivíduos de 
outros lugares e países possam ter mais exemplos de solidariedade.     

e) A forma verbal “acontece” está no presente do indicativo, apresentando uma comparação entre fatos 
que já se concretizaram e práticas futuras, inspiradas na ideia transmitida pelo verbo “ajudar”.    
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04. (G1 - ifsul 2018)  Observe os verbos destacados no trecho a seguir.  
De fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom 
Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu.  
Esses verbos estão conjugados, respectivamente, no   
a) presente do indicativo – futuro do pretérito do indicativo.     
b) presente do subjuntivo – futuro do presente do indicativo.     
c) pretérito imperfeito do subjuntivo – futuro do pretérito do indicativo.     
d) pretérito imperfeito do indicativo – futuro do presente do indicativo.     

  
05. (G1 - ifba 2018)   

 
Sobre as formas verbais da tira:  
a) Em “estou arruinando”, temos um verbo no presente e um verbo no particípio.     
b) Em “estou ficando viciado”, temos um verbo no presente, um verbo no gerúndio e um verbo no 

particípio.     
c) Em “preciso fazer”, temos um verbo no presente e um verbo no particípio.     
d) Em “preciso de ajuda”, temos um verbo no presente, acompanhado de um verbo no particípio.     
e) Em “dá para achar”, temos dois verbos no presente do indicativo.    

  
06. (Espcex (Aman) 2018)  No trecho, "Alguns perguntariam "Por quê?". E eu pergunto: "Por que não?", os 

verbos grifados estão, respectivamente, no  
a) Futuro do Pretérito do Indicativo e Presente do Indicativo.    
b) Futuro do Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito do Indicativo.    
c) Presente do Subjuntivo e Pretérito Imperfeito do Indicativo.    
d) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Presente do Subjuntivo.    
e) Pretérito Mais-Que-Perfeito do Indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.    

 
07. (Ufpr 2017)  As duas estrofes a seguir iniciam o poema Y-Juca-Pyrama de Gonçalves Dias, publicado em 

1851. 
No meio das tabas de amenos verdores  
Cercadas de troncos – cobertos de flores,  
Alteião-se os tectos d’altiva nação;  
São muitos seus filhos, nos animos fortes,  
Temiveis na guerra, que em densas cohortes  
Assombrão das matas a imensa extensão  
 

São rudes, severos, sedentos de gloria,  
Já prelios incitão, já cantão victoria,  
Já meigos attendem a voz do cantor:  
São todos tymbiras, guerreiros valentes!  
Seu nome la vôa na bocca das gentes,  
Condão de prodigios, de gloria e terror!  
 

Últimos Cantos, Gonçalves Dias  
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Nesse trecho, o poeta apresenta a tribo dos timbiras. Constatamos, sem dificuldades, que a ortografia da 
época era, em muitos aspectos, diferente da que usamos atualmente. Tendo isso em vista, considere as 
seguintes afirmativas:  
1. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo não eram acentuadas naquela época, diferentemente 

de hoje.  
2. As formas verbais se alternam entre presente e futuro do presente do indicativo, com a mesma 

terminação.  
3. A 3ª pessoa do plural dos verbos do presente do indicativo se diferencia graficamente da forma atual.  
4. Os monossílabos tônicos perderam o acento na ortografia contemporânea.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.     
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.     

  
Nasceu o dia e expirou. 

Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu, 
as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. 

Martim se embala docemente; e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro 
pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos afetos; aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes 
amores. 

Iracema recosta-se langue ao punho da rede; seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam 
o estrangeiro, e lhe entram n’alma. O cristão sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado pela serpente, vai 
declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro. 
 

José de Alencar, Iracema.  
 

08. (Fuvest 2017)  É correto afirmar que, no texto, o narrador  
a) prioriza a ordem direta da frase, como se pode verificar nos dois primeiros parágrafos do texto.    
b) usa o verbo “correr” (2º parágrafo) com a mesma acepção que se verifica na frase “Travam das armas 

os rápidos guerreiros, e correm ao campo” (também extraída do romance Iracema).     
c) recorre à adjetivação de caráter objetivo para tornar a cena mais real.    
d) emprega, a partir do segundo parágrafo, o presente do indicativo, visando dar maior vivacidade aos 

fatos narrados, aproximando-os do leitor.    
e) atribui, nos trechos “aqui lhe sorri” e “lhe entram n’alma”, valor possessivo ao pronome “lhe”.     

  
 

Importância da atividade física 
 
Introdução 

Mas o que é atividade física? De acordo com Marcello Montti, atividade física é definida como um conjunto 
de ações que um indivíduo ou grupo de pessoas pratica envolvendo gasto de energia e alterações do 
organismo, por meio de exercícios que envolvam movimentos corporais, com aplicação de uma ou mais 
aptidões físicas, além de atividades mentais e sociais, de modo que terá como resultados os benefícios à saúde. 

No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande importância. As pesquisas 
mostram que a população atual gasta bem menos calorias por dia do que gastava há 100 anos, o que explica 
por que o sedentarismo afetaria aproximadamente 70%  da população brasileira, mais do que a obesidade, a 
hipertensão, o tabagismo, o diabetes e o colesterol alto. O estilo de vida atual pode ser responsabilizado por 
54%  do risco de morte por infarto e por 50%  do risco de morte por derrame cerebral, as principais causas de 
morte em nosso país. Assim, vemos como a atividade física é assunto de saúde pública. 
 

Copyright © 2005 Bibliomed, Inc. 28 de Julho de 2005. 
Texto modificado. Disponível em: <http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4772/-1/importancia-da-atividade-fisica.html>. 

Acesso em: 26/out/2016. 
  
09. (Ufjf-pism 1 2017)  Na Introdução do texto, é dito que “No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem 

assumindo grande importância”. 
Pode-se falar sobre a locução verbal que:  
a) seu verbo auxiliar está no presente do indicativo.    
b) sua conjugação refere-se ao momento passado.    
c) seu verbo principal está no futuro do pretérito.    
d) seu complemento é “um problema”.    
e) seu sujeito é “o sedentarismo”.    
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10. (Ufjf-pism 3 2017)  O que seria correto afirmar com relação aos usos dos tempos verbais no trecho a 
seguir? 
 
Um grupo de pesquisadores da University College London comprovou que isso também ocorre com as 
sensações associadas a burlar as normas morais, um fenômeno que poderia explicar como se pode 
chegar a cometer atos desonestos graves a partir de outros que, a princípio, parecem irrelevantes.  
 
a) A forma verbal ‘comprovou’ está no pretérito perfeito para indicar a continuidade do estudo dos 

pesquisadores.    
b) A forma verbal ‘ocorre’ está no presente do indicativo para indicar que o fenômeno acontece somente 

no exato momento em que se fala.    
c) A perífrase verbal ‘poderia explicar’ tem seu verbo auxiliar no futuro do pretérito para indicar incerteza 

na explicação da assunção de atos desonestos.    
d) A perífrase verbal ‘pode chegar’ tem seu verbo auxiliar no presente do indicativo para indicar certeza 

quanto à frequência de atos desonestos.    
e) A forma verbal ‘parecem’ está no presente do indicativo para indicar situação não garantida no 

momento atual.    
  
11. (G1 - ifce 2016)  Tendo como base a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, está correta a 

alternativa  
a) valio – valer.    
b) compito – competir.    
c) requero – requerer.    
d) mido – medir.    
e) riu – rir.    

  
Dois caminhos se 1abriram diante do paulista Marcus Smolka em 2007, quando ele 2concluiu o pós-

doutorado no Ludwig Institute for Cancer Research, em San Diego (EUA). 
Um deles 3era retornar ao Brasil e associar-se a um centro de pesquisa dotado de espectrômetro de massa, 

um equipamento novo, que ele dominava como poucos. Nesse caso, 4trabalharia como uma espécie de 
operador da máquina, rodando os trabalhos de outros cientistas. Nas horas vagas, 5poderia usá-la para dar 
continuidade a suas próprias pesquisas. A outra opção 6era aceitar um convite da Universidade Cornell, no 
Estado de Nova York. Por essa proposta, 7ganharia um laboratório e teria um espectrômetro só para si, aos 33 
anos de idade.  

8Para Smolka, nenhuma das duas opções 9era a ideal. 10O que ele queria mesmo era voltar ao Brasil e ter 
um espectrômetro. Mas a proposta que apresentou ao Fundo de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) 
esbarrou no custo do equipamento, da ordem de US$ 1 milhão. O brasileiro 11acabou escolhendo Cornell. 

Smolka é hoje parte de uma expressiva comunidade de cientistas brasileiros que estão radicados no 
Exterior, produzindo pesquisa de ponta e ajudando a mudar os rumos do conhecimento. Tradicionalmente 
encarado como fuga de cérebros, o fenômeno é, na verdade, uma tendência global. 

 
Adaptado de: Histórias de cientistas brasileiros ajudam a explicar o fenômeno da exportação de cérebros. Zero Hora, 

Planeta Ciência. 24/7/2015  
 
12. (Pucrs 2016)  Assinale a alternativa correta sobre o emprego das formas verbais no texto.  

a) No primeiro parágrafo, “abriram” (referência 1) e “concluiu” (referência 2) expressam atitudes que 
começaram a se concretizar num passado recente.    

b) As ocorrências de “era” (referências 3, 6 e 9) podem ser substituídas por “poderia ser”, sem prejuízo 
para o sentido e para a coerência do texto.    

c) O emprego do futuro do pretérito (referências 4, 5 e 7) indica uma hipótese que não será confirmada 
no final do texto.    

d) O uso de “havia escolhido” no lugar de “acabou escolhendo” (referência 11), além de correto, seria 
mais coerente com o nível de formalidade do texto.    

e) A utilização do presente do indicativo no quarto parágrafo determina a caracterização de um cenário 
atual.    

  
13. (G1 - ifsp 2016)  Considere o seguinte trecho: “É verdade que, se tivesse me dado o trabalho de olhar no 

dicionário mais cedo, minha ignorância não teria durado tanto. Mas o óbvio, às vezes, é a última coisa que 
nos ocorre”. Os verbos grifados encontram-se conjugados, respectivamente:  
a) pretérito perfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, presente do subjuntivo.    
b) pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo.    
c) pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, presente do subjuntivo.    
d) pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo.    
e) pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo, presente do indicativo.    
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O sequestro das palavras 
Gregório Duvivier 

 
Vamos supor 1que toda palavra tenha uma vocação primeira. A palavra mudança, por exemplo, nasceu 

filha da transformação e da troca, e desde pequena 2servia para descrever o processo de mutação de uma coisa 
em outra coisa que não deixou de ser, na essência, a mesma coisa 3– quando a coisa é trocada por outra coisa, 
não é mudança, é substituição. A palavra justiça, por exemplo, brotou do casamento dos direitos com a 
igualdade (sim, foi um ménage): 4servia para tornar igual aquilo que tinha o direito de ser igual 5mas não 
estava sendo tratado como tal. 

6No entanto as palavras cresceram. E, assim como as 7pessoas, 8foram sendo contaminadas pelo mundo 
__________ sua volta. As palavras, 9coitadas, não sabem escolher amizade, não sabem dizer não. A liberdade, 
por exemplo, é dessas palavras que só dizem sim. Não nasceu de ninguém. Nasceu contra tudo: a prisão, a 
dependência, o poder, o dinheiro 10– mas não se espante se você vir __________ liberdade vendendo 
absorvente, desodorante, cartão de crédito, empréstimo de banco. A publicidade vive disso: dobrar as melhores 
palavras sem pagar direito de imagem. Assim, você 11verá as palavras ecologia e esporte juntarem-12se numa 
só para criar o EcoSport 13– existe algo menos ecológico ou esportivo que um carro14? Pobres palavras. Não 
15tem advogados. Não precisam assinar termos de autorização de imagem. Estão aí, na praça, gratuitas. 

Nem todos aceitam que as palavras 16sejam sequestradas ao bel-prazer do usuário. A 17política é o campo 
de guerra onde se 18disputa a posse das palavras. A “ética”, filha do caráter com a moral, transita de um lado 
para o outro dos conflitos, assim como a Alsácia-Lorena, e não sem guerras sanguinárias. Com um revólver na 
cabeça, é obrigada __________ endossar os seres mais amorais e sem caráter. A palavra mudança, que 
sempre andou com __________ esquerdas, foi sequestrada pelos setores mais conservadores da sociedade 19– 
que fingem querer mudar, quando o que querem é trocar 20(para que não se mude mais). 21A Justiça, coitada, 
foi cooptada por quem atropela direitos e desconhece a igualdade, confundindo-a o tempo todo com seu primo, 
o justiçamento, filho do preconceito com o ódio. 

Já a palavra impeachment, recém-nascida, filha da democracia com a mudança, 22está escondida num 
porão: 23emprestaram suas 24roupas __________ palavra golpe, que desfila por aí usando seu nome e seus 
documentos. Enquanto isso, a palavra jornalismo, coitada, agoniza na UTI. As palavras não lutam sozinhas. É 
preciso lutar por elas. 
 

Texto publicado em 21 mar. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2016/03/1752170-o-sequestro-
das-palavras.shtml>. Acesso em: 06 abr. 2016.  

 
 
14. (G1 - ifsul 2016)  Quanto ao emprego dos verbos no texto “O sequestro das palavras”, é correto afirmar 

que  
a) o verbo “ver” (ref. 11) foi conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo, embora faça referência 

ao tempo presente.    
b) o verbo “ser” (ref. 16) foi flexionado no presente do indicativo, indicando a incerteza de que a ação 

ocorra de fato.    
c) a locução verbal presente na referência 22, utilizada no passado perfeito do indicativo, designa uma 

ação já concluída.    
d) o verbo “servir” (ref. 2) foi conjugado no pretérito imperfeito do indicativo para designar uma ação em 

contínua realização do passado para o presente.    
  

 
 
15. (G1 - ifsc 2015)  Com relação à classe gramatical das palavras no texto, é CORRETO afirmar:  

a) O adjetivo realmente, no quinto quadrinho, serve para intensificar o advérbio importantes.    
b) No terceiro quadrinho, a palavra ótima funciona como um substantivo, usado para caracterizar o 

comportamento da mãe da professora.    
c) A palavra parabéns, no terceiro quadrinho, funciona como um advérbio, o qual indica uma 

circunstância de modo.    
d) No quinto quadrinho, o verbo ensinar aparece conjugado no presente do indicativo, para indicar uma 

ação que ocorrerá num futuro imediato.    
e) Os verbos amar e mimar, no primeiro quadrinho, estão conjugados no presente do indicativo e 

revelam, no contexto, uma verdade geral a respeito do comportamento materno.    
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A garagem de casa 
 

1Com o portão enguiçado, e num 2convite a 3ladrões de livros, a 4garagem de casa lembra uma biblioteca 
pública permanentemente aberta para a rua. 5Mas não são 6adeptos de literatura 7os indivíduos que ali se abrigam 
da chuva ou do sol a pino de verão. 8Esses desocupados 9matam o tempo jogando porrinha, ou lendo os jornais 
velhos que mamãe amontoa num canto, sentados nos degraus do escadote com que ela alcança as prateleiras altas. 
10Já quando fazem o obséquio de me liberar o espaço, de tempos em tempos entro para olhar as estantes onde há 
de tudo um pouco, em boa parte remessas de editores estrangeiros que têm apreço pelo meu pai. 11Num reduto de 
literatura tão sortida, como bem sabem os habitués de sebos, fascina a perspectiva de por puro acaso dar com um 
livro bom. 12Ou by serendipity, como dizem os ingleses quando na caça a um tesouro se tem a felicidade de deparar 
com outro bem, mais precioso ainda. Hoje revejo na mesma prateleira velhos conhecidos, algumas dezenas de livros 
turcos, ou búlgaros ou húngaros, que papai é capaz de um dia querer destrinchar. Também continua em evidência o 
livro do poeta romeno Eminescu, que papai ao menos 13tentou ler, como é fácil inferir das folhas cortadas a 
espátula. Há uma edição em alfabeto árabe das Mil e Uma Noites que ele não 14leu, mas cujas ilustrações 15admirou 
longamente, como denunciam os filetes de cinzas na junção das suas páginas coloridas. Hoje tenho experiência para 
saber quantas vezes meu pai 16leu um mesmo livro, posso quase medir quantos minutos ele se 17deteve em cada 
página. 18E não costumo perder tempo com livros que ele nem sequer 19abriu, entre os quais uns poucos eleitos que 
mamãe 20teve o capricho de empilhar numa ponta de prateleira, confiando numa futura redenção. Muitas vezes a vi 
de manhãzinha compadecida dos livros estatelados no escritório, com especial carinho pelos que trazem a foto do 
autor na capa e que papai despreza: parece disco de cantor de rádio.   

 
(Chico Buarque. O irmão alemão. 1 ed. São Paulo. Companhia das letras. 2014. p. 60-61.  

Texto adaptado com o acréscimo do título.)  
 

A obra O irmão alemão, último livro de Chico Buarque de Holanda, tem como móvel da narrativa a 
existência de um desconhecido irmão alemão, fruto de uma aventura amorosa que o pai dele, Sérgio Buarque 
de Holanda, tivera com uma alemã, lá pelo final da década de 30 do século passado. Exatamente quando Hitler 
ascende ao poder na Alemanha. Esse fato é real: o jornalista, historiador e sociólogo Sérgio Buarque de 
Holanda, na época, solteiro, deixou esse filho na Alemanha. Na família, no entanto, não se falava no assunto. 
Chico teve, por acaso, conhecimento dessa aventura do pai em uma reunião na casa de Manuel Bandeira, por 
comentário feito pelo próprio Bandeira.  

Foi em torno da pretensa busca desse pretenso irmão que Chico Buarque desenvolveu sua narrativa 
ficcional, o seu romance.  

Sobre a obra, diz Fernando de Barros e Silva: “o que o leitor tem em mãos [...] não é um relato histórico. 
Realidade e ficção estão aqui entranhadas numa narrativa que embaralha sem cessar memória biográfica e ficção”.  
 
16. (Uece 2015) Lendo o texto com atenção, verifica-se que quase todos os verbos estão no presente do 

indicativo. Amparado por essa constatação, assinale o que estiver correto sobre o enunciador do texto.  
a) Ele enuncia, isto é, expressa-se, de um lugar no passado, valendo-se de lembranças.    
b) Ele enuncia de um lugar no presente, observando o que acontece a sua volta.    
c) Ele enuncia de um lugar no passado, lançando mão das informações dos parentes.    
d) Ele enuncia de um lugar no presente, criando a ilusão de que escreve enquanto vive.    

  
17. (G1 - ifsul 2015)  Considerando a correlação verbal do texto, no fragmento textual: "estabelecemos fronteiras 

através da guerra e construímos nosso mapa" (ref. 9), os verbos sublinhados estão conjugados na  
a) primeira pessoa do singular do presente do indicativo.    
b) primeira pessoa do plural do presente do indicativo.    
c) primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.    
d) primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo.    

  
PORTÃO 
 

O portão fica bocejando, aberto  
para os alunos retardatários.  
Não há pressa em viver  
nem nas ladeiras duras de subir,  
1quanto mais para estudar a insípida cartilha.  
Mas se o pai do menino é da oposição,  
à 2ilustríssima autoridade municipal,  
prima por sua vez da 3sacratíssima  
autoridade nacional,  
4ah, isso não: o vagabundo  
ficará mofando lá fora  
e leva no boletim uma galáxia de zeros.  
 

A gente aprende muito no portão  
fechado.  
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Carlos Drummond de Andrade: Poesia e Prosa. Editora Nova Aguilar:1988. p. 506-507.   
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18. (Uece 2014)  Considere as seguintes afirmações sobre os dois versos finais.  
 
I. A separação desses dois versos em uma estrofe é um recurso que enfatiza as ideias de exclusão, 

parcialidade e preconceito presentes no poema. 
II. Os dois versos constituem um enunciado que expressa uma afirmação de valor individual ou particular. 
III. Esse enunciado apresenta a estrutura linguística do axioma (máxima, provérbio, anexim): é breve, 

expressa um conceito sobre a realidade, tem o objetivo de ensinar e emprega o presente do indicativo. 
 
Está correto o que se afirma apenas em   
a) II.     
b) I e III.     
c) II e III.     
d) I.     

  
19. (Upf 2014)  “O sujeito tá num táxi na avenida Atlântica, olha pro lado, o céu todo verde e amarelo e 

laranja e roxo, saca o celular, faz um “selfie” [tava louco pra usar essa palavra], posta 
“#vespertinatropical!!!” e segue pra casa, satisfeito” (ref. 11). 
 

Considerando o trecho acima, é correto afirmar que:   
a) a construção de um período composto por meio de orações coordenadas possibilita a ordenação dos 

fatos no tempo, os quais culminam na conclusão positiva da ação.     
b) o trecho inserido entre colchetes cumpre função de especificar o sentido do elemento anteriormente 

citado.     
c) os verbos no presente do indicativo denotam que as ações ocorrem no momento em que se narram os 

fatos.     
d) os registros da oralidade presentes no texto configuram-se em uma inadequação ao gênero textual-

discursivo.     
e) o emprego reiterado da conjunção “e” constrói uma relação de causalidade entre os elementos 

textuais.     
  
20. (Espcex (Aman) 2013)  Em “Embarcaremos amanhã, então, vimos dizer-lhe adeus, hoje”, a alternativa que 

classifica corretamente a conjugação modo-temporal do verbo destacado no fragmento é  
a) Pretérito Perfeito do Indicativo    
b) Futuro do Presente do Indicativo    
c) Presente do Indicativo    
d) Imperativo Afirmativo    

 
GABARITO 
 
01. B 

A forma “corríamos” está conjugada no pretérito imperfeito do indicativo pois faz referência a uma ação 
concretizada no passado, que apresentou certa duração; já a forma “corremos” está conjugada no presente do 
indicativo pois indica uma ação realizada no momento presente, ideia marcada pelo advérbio de tempo “hoje”.   

 
02. E 

Os verbos “digerir”, “caber”, “valer” e “competir” possuem a primeira pessoa do presente do indicativo que 
é, respectivamente: digiro, caibo, valho, compito. Já o verbo “reaver” não possui a primeira pessoa do 
presente do indicativo.   

 
03. B 

[A] Incorreto. O sujeito oculto do verbo “Ajude” é o público formado pelo voluntário virtual, o qual não faz 
parte fisicamente do contexto retratado pela imagem do médico e da criança. 
[B] Correto. A oposição de advérbios de espaço indica que há dois espaços, o de atuação do Médico sem 
Fronteiras e o de existência do Voluntário virtual; ambos se relacionam quanto ao apoio à causa retratada. 
[C] Incorreto. O verbo “espalhar” tem como objeto direto a oração “o que acontece lá”. 
[D] Incorreto. O demonstrativo faz referência à ajuda de que a Organização necessita. 
[E] Incorreto. O verbo “acontecer” está conjugado no presente do Indicativo, indicando um fato cotidiano; 
já o verbo “ajudar” está conjugado no Imperativo afirmativo.   

 
04. C 

O verbo “escrevesse” está no pretérito imperfeito do subjuntivo, já o verbo “poderia” está no futuro do 
pretérito do indicativo, respeitando a correlação verbal.   

 
05. B 

[A] Incorreta: o verbo “estou” está no presente” e “arruinando” está no gerúndio. 
[C] Incorreta: o verbo “preciso” está no presente e “fazer” está no infinitivo. 
[D] Incorreta: o verbo “preciso” está no presente, “de” é uma preposição e “ajuda” é um substantivo. 
[E] Incorreta: o verbo “dá” está no presente e “achar” está no infinitivo.   
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06. A 
O verbo “perguntar” na primeira frase está conjugado na terceira pessoa do plural do futuro do pretérito do 
modo indicativo. Já na segunda frase, está na primeira pessoa do singular do presente do indicativo.   

 
07. B 

[1] Verdadeira. As palavras “temíveis”, “prélios”, “vitória” e “prodígios” comprovam que paroxítonas 
terminadas em ditongo hoje são acentuadas, ao contrário do que ocorria no momento de publicação da 
obra referida. 
[2] Falsa. As formas verbais “alteião-se”, “assombrão” e “incitão” indicam conjugação no presente do 
indicativo. 
[3] Verdadeira. As formas verbais “alteião-se”, “assombrão” e “incitão” indicam conjugação no presente do 
indicativo; hoje, no entanto, a grafia dos verbos conjugados no presente do indicativo se dá pelo uso da 
consoante –m; já os conjugados no futuro do indicativo e do subjuntivo são grafados com “-ão”. 
[4] Falsa. Os monossílabos tônicos terminados em –a, caso do recorrente “já” – permanecem sendo 
acentuados.   

 
08. D 

O emprego do presente do indicativo para narrar fatos passados (também denominado presente histórico) 
confere atualidade à ação, aproximando o leitor dos fatos narrados. Assim, é correta a opção [D].    

 
09. A 

A locução “vem assumindo” é formada pelo verbo auxiliar “ser”, conjugado no presente do Indicativo, e 
pelo verbo principal “assumir”, no gerúndio. 
[B] Incorreta: a conjugação refere-se ao momento presente em virtude da conjugação do verbo auxiliar. 
[C] Incorreta: o verbo principal, “assumir”, apresenta-se no gerúndio. 
[D] Incorreta: seu complemento é “grande importância”. 
[E] Incorreta: o sujeito é o pronome relativo “que”, referindo-se a “um problema”.   

 
10. C 

As opções [A], [B], [D] e [E] são incorretas, pois, no contexto,  
[A] o pretérito do perfeito expressa um fato ocorrido em momento anterior ao do enunciado e que foi 
totalmente terminado; 
[B] a forma verbal ‘ocorre’ está no presente do indicativo para indicar um processo regular, ou de validade 
permanente; 
[D] a perífrase verbal ‘pode chegar’ não é indicativa de certeza quanto à frequência de atos desonestos no 
futuro próximo;  
[E] não é o uso do presente do indicativo que indica situação não garantida no momento atual, mas sim o 
valor semântico do verbo “parecer” que indica probabilidade.  
 
Assim, é correta apenas [C].    

 
11. B 

[A] Incorreta: a forma correta seria “valho”. 
[C] Incorreta: a forma correta seria “requeiro”. 
[D] Incorreta: a forma correta seria “meço”. 
[E] Incorreta: a forma correta seria “rio”.   

 
12. E 

[A] Incorreta. Ambos verbos estão conjugados no pretérito perfeito do Indicativo, anterior ao pretérito 
imperfeito. 
[B] Incorreta. “Era” está conjugado no pretérito imperfeito do Indicativo, referindo-se a, portanto, uma 
ação concreta; tal forma não equivale ao uso de “poderia ser”, expressão de uma possibilidade e exemplo 
de futuro do pretérito do Indicativo. 
[C] Incorreta. As possibilidades indicadas, todas relacionadas à proposta da Universidade Cornell para 
Smolka, concretizam-se ao término do texto, uma vez que essa é a escolha do cientista após a negativa 
brasileira.  
[D] Incorreta. “Havia escolhido” não corresponde à ideia de conclusão de um processo relacionada à 
expressão “acabou escolhendo”. 
[E] Correta. O uso do advérbio de tempo “hoje” confirma a contemporaneidade da afirmação.   

 
13. E 

[A] Incorreta: Caso os verbos estivessem conjugados nesses tempos, eles seriam: tive – teria – ocorra 
[B] Incorreta: Caso os verbos estivessem conjugados nesses tempos, eles seriam: tinha – teve – ocorre 
[C] Incorreta: Caso os verbos estivessem conjugados nesses tempos, eles seriam: tivera – tinha – ocorra 
[D] Incorreta: Caso os verbos estivessem conjugados nesses tempos, eles seriam: tivesse – teria – ocorreu   
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14. D 
[A] Incorreta: o verbo foi conjugado no futuro do subjuntivo e indica hipótese de algo que pode vir a 
acontecer no futuro. 
[B] Incorreta: o verbo foi flexionado no presente do subjuntivo. 
[C] Incorreta: a locução “está escondida” foi conjugada no presente do indicativo, indicando que, neste 
momento, a palavra impeachment está escondida.   

 
15. E 

[A] Incorreta. “Realmente” é um advérbio que intensifica o adjetivo “importantes”. 
[B] Incorreta. “Ótima” é um adjetivo que caracterizaria a mãe da professora. 
[C] Incorreta. “Parabéns” é um substantivo. 
[D] Incorreta. “Ensine” está conjugado na 3ª pessoa do singular do Imperativo Afirmativo, em referência à 
solicitação de Mafalda à professora. 
[E] Correta. Os verbos “amar” e “mimar” estão conjugados na 3ª pessoa do singular do presente do 
indicativo, e um de seus usos relaciona-se às verdades universais.   

 
16. D 

Na resenha que acompanha o excerto da obra, Fernando de Barros e Silva informa que se trata de um 
relato histórico em primeira pessoa em que se misturam “memória biográfica e ficção”. Assim, é correta a 
opção [D], pois o narrador usa os verbos no presente do indicativo para construir ficcionalmente vivências 
pessoais que, embora pertençam ao passado, fazem parte da sua existência no momento presente.   

 
17. B 

[A] Incorreta: Forma da primeira pessoa do singular do presente do indicativo: estabeleço e construo. 
[C] Incorreta: Forma da primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo: estabelecemos e 
construímos. Apesar da forma ser a mesma, no contexto os verbos se referem à construção de 
características dos gaúchos, ou seja, tratam de aspectos do presente, e não de algo que foi feito e 
concluído no passado, como o pretérito perfeito indicaria. 
[D] Incorreta: Forma da primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo: estabelecíamos e 
construíamos.   

 
18. B 

A afirmação [II] é inadequada, pois os dois versos finais constituem um enunciado que expressa uma 
afirmação de valor coletivo em que se inclui, também, o próprio eu lírico. Assim, é correta a alternativa 
[B].   

 
19. A 

[A] Correta. Orações coordenadas possibilitam uma ordenação lógica dos fatos que, no caso, possibilitou 
uma conclusão positiva da ação. 
[B] Os colchetes expressam um desejo do autor de poder usar uma palavra típica do momento, dando uma 
função metalinguística à mensagem. 
[C] Não são ações que são narradas, mas sim propostas. Os verbos no presente estão mais ligados ao 
frescor de uma crônica enquanto gênero que mantém um diálogo com o leitor. 
[D] Os recursos de oralidade são absolutamente pertinentes ao gênero literário da crônica. 
[E] O emprego reiterado da conjunção e é um recurso para enfatizar o sentido de adição das muitas cores 
que comporiam um céu com aurora boreal aqui nos trópicos.   

 
20. C  
 
 


