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Avaliação produtiva III 1ª SÉRIE – Interpretação de Texto e gramática -  LENE 

 
Lista 04 

 
01. Assinale a opção na qual o parônimo destacado foi corretamente empregado. 

a) Ninguém tem o direito de infligir a lei, mesmo que a causa pareça justa. 
b) Está claro para todos que sua atitude revela total censo de humor. 
c) O Intendente sortiu o navio com os víveres necessários para toda a viagem. 
d) O navio está fundiado desde ontem, pois necessita de vários concertos. 
e) Foi necessário ratificar a Ordem de Serviço; ela estava imprecisa e mal redigida. 

 
02. Indique a alternativa na qual as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo. 

O adultério foi _____________________ do Código Penal. 
O congestionamento na Avenida Paulista paralisou o _____________________ de veículos por duas 
horas. 
Ao beber e dirigir, o condutor está ___________________ as leis de trânsito. 
Os condenados foram presos em ____________________ ao tentarem assaltar uma residência. 
 
a) descriminado – tráfego – infringindo – flagrante 
b) descriminado – tráfico – infringindo – fragrante 
c) discriminado – tráfego – infligindo – fragrante 
d) descriminado – tráfego – infligindo – flagrante 
e) discriminado – tráfico – infligindo – fragrante. 

 
03. O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros lados e – como não parecia ter ninguém por 

perto – forçou a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado olhando, para ver no que ia dar 
aquilo. Na verdade eu estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o camarada era um mau-
caráter. 
a) Classifique quanto à transitividade, os quatro verbos significativos em destaque no primeiro 

período. 
b) No trecho, a forma estava aparece duas vezes. Explique por que, na primeira ocorrência, ela se 

classifica como verbo de ligação, mas na segunda não. 
c) O verbo olhando tem um complemento elíptico/oculto. Qual poderia ser, em função do contexto, 

esse complemento? Quanto à transitividade, como se classifica, nesse caso, o verbo olhar? 
d) No último período, o verbo senti é transitivo. Que segmento textual funciona como complemento 

dele? 
 
04. (PUC-SP) – No trecho: “Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão… Se lhe explicasse 

que é necessário vivermos em paz…”, os verbos destacados são, respectivamente: 
a) transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo indireto. 
b) transitivo direto e indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto, intransitivo. 
c) transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto, intransitivo. 
d) transitivo direto e indireto, transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto. 
e) transitivo direto, transitivo direto, intransitivo, intransitivo. 

 
05. Julgue o item a seguir 

 

(   ) Em  “Alguns nascem surdos, mudos ou cegos.” os termos destacados exercem a função de 
complemento do verbo. 

 
06. Julgue o item a seguir 

 

(  ) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em 
destaque exerce a função sintática de adjunto adverbial. 

 


