
 

2.º ano  
Prof.ª Sônia 

QUESTÃO 1 

 

Disponível em: <https://3.bp.blogspot.com/_X643PcxIPVk/TBpT6yXHLOI/AAAAAAAApwE/gfwu5dljS4o/s1600/bom_mau_feio_copa_2010.gif >.  
Acesso em: 6 jun. 2021. 

Na charge de Maurício Rett, a palavra “QUE” do 3.º quadrinho introduz uma oração 

(A) adjetiva. 

(B) principal. 

(C) adverbial. 

(D) substantiva. 

(E) coordenada. 
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QUESTÃO 2 

 

Disponível em: <https://3.bp.blogspot.com/-
1XsR6JRVsJk/V6e38kzfuYI/AAAAAAAALQg/E9WNMxJdyQUuFKCoVKUmdRlgz0GbDv45ACLcB/s1600/digitalizar 0020.jpg>.  

Acesso em: 6 jun. 2021. 

A conjunção “SE”, terceiro balãozinho, pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:  

(A) Caso. 

(B) Já que.     

(C) Desde que.     

(D) Se bem que.     

(E) Por mais que.     

 

 

 



QUESTÃO 3 

 
Disponível em: <https://i.pinimg.com/736x/c4/64/68/c46468cf9dc1ed7b7490d248fa8ecdcf --humor.jpg>.  

Acesso em: 6 jun. 2021. 
 

O verbo “ser” é um verbo de concordância especial. Na tirinha acima, ele foi empregado com a ideia de 

insuficiência; devendo, portanto, permanecer na 3.ª pessoa do singular. Considerando as várias regras de 

concordância do verbo SER, a frase que repete o mesmo mecanismo de concordância da frase “Os 

professores de um país são a sua maior riqueza” é: 

 

(A) Já é meio-dia e meia. 

(B) Daqui a Goiânia, são 200 km. 

(C) Minhas alegrias é esta criança. 

(D) Um é pouco, dois é bom, três é demais. 

(E) Nosso piquenique foram só guloseimas. 



QUESTÃO 4 

 

Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-LhQjUrqJRNE/Tev_mxsQ_dI/AAAAAAAAAYs/Cuby2GR_ns8/s1600/2.png>.  
Acesso em: 6 jun. 2021. (Adaptado). 

 

 

 

 

 

 

No texto ao lado, há um desvio de 

concordância verbal em 

 

(A) “tem”. 

(B) “acha”. 

(C) “ficarem”. 

(D) “receberam”. 

(E) “quiseram participar”. 

 



QUESTÃO 5 

 
Disponível em: <https://www.acritica.com/uploads/opinion/image/7658/show_psl_charge_F0977 

105-C524-44B2-8DBB-2CEAF46CB823.JPG>. Acesso em: 5 jun. 2021. 

 

 

 

No balãozinho adaptado para “Segundo 

informou o Congresso Nacional, precisamos 

reavaliar a nossa base de sustentação”, palavra 

“Segundo” expressa uma ideia de 

 

(A) modo. 

(B) condição. 

(C) finalidade. 

(D) consequência. 

(E) conformidade. 

 



QUESTÃO 6 

 

 

 

 

 

 

 

A oração “quando tomo as vacinas”, em 

relação à  que a sucede,  tem ideia de  

 

(A) tempo.  

(B) causa. 

(C) condição. 

(D) comparação. 

(E) comparação.   

 

 



QUESTÃO 7 

 

 

 

 

 

 

A oração “Antes de entrar no elevador” tem a função de 

 

(A) complementar a forma verbal “verifique”. 

(B) estabelecer uma condição para entrar no elevador. 

(C) indicar uma situação temporal com relação à oração 

seguinte. 

(D) especificar o tempo que o usuário tem para entrar no 

elevador. 

(E) informar o tempo necessário para o usuário entrar no 

elevador. 

 

 



QUESTÃO 8 

 

 
 

Disponível em: <Logomarca+PIP.jpg (1364×534) (bp.blogspot.com)>.  Acesso em: 6 jun. 2021. (Adaptado). 

 

Em “Nenhum de nós é tão importante quanto...”, essa frase só não respeitaria as regras de concordância, se 

fosse reescrita assim: 

(A) Algum de vocês é tão bom quanto...? 

(B) Nenhuma delas é tão boa quanto...   

(C) Qual de vocês é tão bom quanto...?   

(D) Qual de nós somos tão bons quanto...?   

(E) Alguns de nós somos tão bons quanto...? 
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QUESTÃO 9 

A frase, que obedece às regras de Concordância verbal, é: 

 

(A) Qual de nós somos egoístas? 

(B) São eles que mais precisa dos outros. 

(C) Devem haver muitos egoístas no mundo. 

(D) Mais de um egoísta ludibriam as pessoas. 

(E) Grande número de solitários é individualista. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 10 

Complete a frase:  

__________ dez horas que se ___________ iniciado os trabalhos de apuração dos votos sem que se 

____________________________ quais seriam os candidatos vitoriosos. 

(A) Fazia, haviam, previsse 

(B) Faziam, haviam, prevesse 

(C) Fazia, havia, previsse 

(D) Faziam, havia, previssem 

(E) Fazia, haviam, prevessem 

 

 

 

 

Façam uma 

EXCELENTE 

 

Prova Geral! 


