
 

 

SUBSTANTIVO E ADJETIVO 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto para a(s) questão(ões) a seguir. 
 
amora 
 
a palavra amora 
seria talvez menos doce 
e um pouco menos vermelha 
se não trouxesse em seu corpo 
(como um velado esplendor) 
a memória da palavra amor 
 
a palavra amargo 
seria talvez mais doce 
e um pouco menos acerba 
se não trouxesse em seu corpo 
(como uma sombra a espreitar) 
a memória da palavra amar 

Marco Catalão, Sob a face neutra.  
 
01. (Fuvest)  Tal como se lê no poema,  

a) a palavra “amora” é substantivo, e “amargo”, adjetivo.    
b) o verbo “amar” ameniza o amargor da palavra “amargo”.    
c) o substantivo “corpo” apresenta sentido denotativo.    
d) o substantivo “amor” intensifica o dulçor da palavra “amora”.    
e) o verbo “amar” e o substantivo “amor” são intercambiáveis.    

  
02. (G1 - cftmg)  Os pedaços de papel presos perpendicularmente, que vinham caídos sobre os outros, 

finalmente se apartaram, balançando soltos e revelando o que verdadeiramente eram: orelhas e tromba. 
As extremidades mostraram-se como pernas e o imenso miolo, antes informe, o corpo de um elefante que, 
agora, pairava desengonçado sobre o convés do navio. E as crianças corriam e riam muito porque o 
elefante estava finalmente de pé, imponente e frágil. 

STIGGER, Veronica. Opisanie Œwiata. São Paulo: SESI-SP, 2018. p. 95-96. 
 

Considere as seguintes afirmações sobre as formas linguísticas do excerto: 
I. O advérbio “verdadeiramente” exprime a intenção do narrador de ironizar o objeto construído pelas 

crianças. 
II. O verbo expressa a ideia de “aparência” na frase “As extremidades mostraram-se como pernas”. 
III. O adjetivo “informe” altera o sentido do substantivo “miolo”. 
IV. A expressão “imponente e frágil” é contraditória, porque relaciona duas características mutuamente 

excludentes. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I, II e III.     
b) I e IV.    
c) II e IV.     
d) II e III.     

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto abaixo e responda à(s) questão(ões) a seguir. 
 

O lema da tropa 
 

O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns de 
seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou, com firmeza, para 
inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava: 

– Ou mato ou morro! 
Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro.  
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03. (Eear)  Considere o seguinte trecho do texto: 
 
“– Ou mato ou morro! 
Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro.” 
 
No fragmento acima, para que houvesse redução de possibilidades interpretativas, do ponto de vista 
morfológico, e manutenção do sentido original desejado pelo tenente, bastaria que ele, ao encorajar seus 
combatentes,  
a) acrescentasse preposições, como, por exemplo, “para”, antes dos substantivos, criando locuções 

adverbiais.    
b) acrescentasse determinantes às palavras, como, por exemplo, o artigo definido “o” antes dos 

substantivos.    
c) conjugasse os verbos pronunciados no tempo presente do modo indicativo.    
d) pronunciasse as palavras considerando-as como verbos na forma nominal do infinitivo.    

  
04. (Eear)  No texto acima, considerando os aspectos morfológicos da Língua Portuguesa, a construção do 

humor se efetua, principalmente, pela  
a) falta de capacidade linguística dos combatentes que, ao confundirem as palavras do tenente, no 

contexto, atribuíram valores de advérbios aos verbos pronunciados pelo tenente.    
b) ausência de interpretação plausível por parte dos combatentes que, ao ouvirem as palavras, 

confundem suas classes gramaticais, atribuindo a elas valores inadmissíveis na Língua Portuguesa.    
c) capacidade que os combatentes tiveram de interpretar as palavras pronunciadas, confundindo verbos 

com substantivos, justificando, com isso, a vasta flexibilidade de sentidos de uma língua em sua 
situação de uso.    

d) capacidade de os combatentes trocarem, propositalmente, as classes morfológicas das palavras 
pronunciadas pelo tenente, justificando o medo deles e a rigidez de significados e inflexibilidade de 
sentidos de tais palavras.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O Tempo e o Amor 
 

1Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. 2Atreve-se o tempo a colunas 
de mármore, quanto mais a corações de cera! 3São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de 
haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a 
circunferência, que, quanto mais continuadas, tanto menos unidas. 4Por isso os antigos sabiamente pintaram o 
amor 5menino, 6porque não há amor tão robusto, que chegue a ser velho. 7De todos os instrumentos com que o 
armou a natureza o desarma o tempo. 8Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira, embota-lhe as setas, com que 
já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A 
razão natural de toda esta diferença, é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhes os defeitos, 
enfastia-lhes o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. 9Gasta-se o ferro com o uso, 
quanto mais o amor? 10O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. 

 
(VIEIRA, Pe. António. Sermão do Mandato, parte III, In: Sermões. Porto: Lello & Irmão, 1959. p. 94.) 

 
Vocabulário: 
Embotar: tornar menos cortante, menos agudo. 
Enfastiar: causar ou sentir tédio (fastio).  
 
05. (G1 - cmrj)  O vocábulo “menino” classifica-se morfologicamente como substantivo. Entretanto, em “Por 

isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino” (ref. 5), a mesma palavra assume valor de adjetivo. 
O trecho do texto em que uma palavra também assume valor diferente do morfologicamente previsto é  
a) “Gasta-se o ferro com o uso” (ref. 9)    
b) “São as afeições como as vidas” (ref. 3)    
c) “porque não há amor tão robusto” (ref. 6)    
d) “O mesmo amar é causa de não amar” (ref. 10)    
e) “Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira” (ref. 8)    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Passeio à Infância 
 

Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados. E como faz calor, veja, 
os lagostins saem da toca. Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás? Ou vamos ficar bestando nessa areia onde 
o sol dourado atravessa a água rasa? Não catemos pedrinhas redondas para atiradeira, porque é urgente subir 
no morro; os sanhaços estão bicando os cajus maduros. É janeiro, grande mês de janeiro! 

Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a beira do 
açude. Com dois paus de pita, faremos uma balsa, e, como o carnaval é só no mês que vem, vamos apanhar 
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tabatinga para fazer formas de máscaras. Ou então vamos jogar bola-preta: do outro lado do jardim tem um 
pé de saboneteira. 

Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e vamos 
passear nessa infância de uma terra longe. É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela? 
 Bem pouca coisa eu sei: mas tudo que sei lhe ensino. Estaremos debaixo da goiabeira; eu cortarei uma 
forquilha com o canivete. Mas não consigo imaginá-la assim; talvez se na praia ainda houver pitangueiras... 
Havia pitangueiras na praia? Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia. Iremos catar conchas cor-de-
rosa e búzios crespos, ou armar o alçapão junto do brejo para pegar papa-capim. Quer? Agora devem ser três 
horas da tarde, as galinhas lá fora estão cacarejando de sono, você gosta de fruta-pão assada com manteiga? 
Eu lhe vou aipim ainda quente com melado. Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que achou 
horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. 
 Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual; ali pescarei piaus. Há rolinhas. Ou 
então ir descendo o rio numa canoa bem devagar e de repente dar um galope na correnteza, passando rente às 
pedras, como se a canoa fosse um cavalo solto. Ou nadar mar afora até não poder mais e depois virar e ficar 
olhando as nuvens brancas. Bem pouca coisa eu sei; os outros meninos riram de mim porque cortei uma iba de 
assa-peixe. Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando tiros, e havia uma 
mulher do outro lado do rio gritando. 
 Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira? Uma vez 
vi uma urutu junto de um tronco queimado; e me lembro de muitas meninas. Tinha uma que para mim uma 
adoração. Ah, paixão da infância, paixão que não amarga. Assim eu queria gostar de você, mulher estranha 
que ora venho conhecer, homem maduro. Homem maduro, ido e vivido; mas quando a olhei, você estava 
distraída, meus olhos eram outra vez daquele menino feio do segundo ano primário que quase não tinha 
coragem de olhar a menina um pouco mais alta da ponta direita do banco. 
 Adoração de infância. Ao menos você conhece um passarinho chamado saíra? É um passarinho miúdo: 
imagine uma saíra grande que de súbito aparecesse a um menino que só tivesse visto coleiros e curiós, ou 
pobres cambaxirras. Imagine um arco-íris visto na mais remota infância, sobre os morros e o rio. O menino da 
roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando sob a onda clara, junto da pedra. 
 Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância. Na minha adolescência você seria uma 
tortura. Quero levá-la para a meninice. Bem pouca coisa eu sei; uma vez na fazenda rira: ele não sabe nem 
passar um barbicacho! Mas o que sei lhe ensino; são pequenas coisas do mato e da água, são humildes coisas, 
e você é tão bela e estranha! Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, o joelho ralado, um 
pouco de lama seca do brejo no meio dos dedos dos pés. 
 Linda como a areia que a onda ondeou. Saíra grande! Na adolescência e torturaria; mas sou um homem 
maduro. Ainda assim às vezes é como um bando de sanhaços bicando os cajus de meu cajueiro, um cardume 
de peixes dourados avançando, saltando ao sol, na piracema; um bambual com sombra fria, onde ouvi um silvo 
de cobra, e eu quisera tanto dormir. Tanto dormir! Preciso de um sossego de beira de rio, com remanso, com 
cigarras. Mas você é como se houvesse demasiadas cigarras cantando numa pobre tarde de homem. 

Julho, 1945 
 

Crônica extraída do livro 200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga 
  
06. (Efomm)  O adjetivo é na essência um termo modificador do substantivo e pode se antepor ou pospor a 

este. 
Assinale a opção em que se percebe mudança de sentido quanto à posição do adjetivo.  
a) (...) os sanhaços estão bicando os cajus maduros.    
b) Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras (...).    
c) Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia.    
d) Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual (...).    
e) (...) são humildes coisas, e você é tão bela e estranha!    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Ideologia 
Meu partido 
É um coração partido 
E as ilusões 
Estão todas perdidas 
Os meus sonhos 
Foram todos vendidos 
Tão barato que eu nem acredito 
Ah! Eu nem acredito 
 

Que aquele garoto 
Que ia mudar o mundo 
Mudar o mundo 
Frequenta agora 
As festas do Grand Monde 
 

Meus heróis 
Morreram de overdose 
Meus inimigos 
Estão no poder 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver 
[...] 
 

 
CAZUZA. Ideologia. Rio de Janeiro: Polygram do Brasil Ltda, 1988. 1 disco  
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07. (G1 - ifsul)  Sobre o trocadilho com a palavra partido, que aparece nos versos 1 e 2 do texto, é possível 
afirmar que  
a) o adjetivo partido (verso 2) refere-se à fragmentação que, de forma negativa, caracteriza o 

substantivo partido (verso 1), cujo sentido é associação de pessoas em torno dos mesmos ideais, 
interesses, objetivos, relativos à política institucional ou não.     

b) o substantivo partido (verso 2) remete à divisão que qualifica negativamente a palavra partido (verso 
1), empregada no sentido de associação de pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, 
objetivos, de caráter político.     

c) a expressão coração partido tem sentido denotativo e refere-se à divisão que caracteriza o substantivo 
partido (verso 1), cujo sentido literal é associação de pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, 
objetivos, relativos à política institucional ou não.     

d) o substantivo partido (verso 2) representa a divisão que ocorre com o adjetivo partido (verso 1), que 
significa a associação de pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, objetivos, relativos à 
política institucional ou não.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões). 
 
Triste, louca ou má  
 
 
Triste louca ou má 
Será qualificada 
Ela quem recusar 
Seguir receita tal  
 
A receita cultural 
Do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina  
 
Só mesmo rejeita 
Bem conhecida receita 
Quem não sem dores  
Aceita que tudo deve mudar  
 
Que um homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 
Você é seu próprio lar  
 
Um homem não te define 
Sua casa não te define  
Sua carne não te define 

Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só  
 
Ela desatinou  
Desatou nós 
Vai viver só  
 
Eu não me vejo na palavra 
Fêmea: Alvo de caça 
Conformada vítima  
 
Prefiro queimar o mapa  
Traçar de novo a estrada 
Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar  
 
E um homem não me define 
Minha casa não me define 
Minha carne não me define 
Eu sou meu próprio lar  
 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

 
https://www.vagalume.com.br/francisco-el-hombre/triste-louca-ou-ma.html. Acesso em: 22/08/2018.  

 
 
08. (G1 - cotuca)  Sobre o primeiro verso da música, “Triste, louca ou má”, pode-se afirmar que:   

a) é composto por três advérbios de modo e por uma conjunção coordenativa aditiva e sintetiza o modo 
como as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a que 
estão submetidas.     

b) é composto por três substantivos e por uma conjunção coordenativa aditiva e sintetiza a nominação 
que a sociedade contemporânea dá aos sujeitos que decidem romper com os enquadramentos sociais 
a que estão submetidos.     

c) é composto por três adjetivos e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza a forma como 
as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a que estão 
submetidas.     

d) é composto por três advérbios de modo e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza o 
modo como as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a 
que estão submetidas.     

e) é composto por três adjetivos e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza a forma como 
as famílias contemporâneas são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos 
sociais a que estão submetidas.     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia e analise a peça publicitária para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

 
 
09. (G1 - cps)  Observe os trechos: 

 
I. Você está no meio desse ambiente. 
II. Campanha do meio ambiente. 
 
Sobre o vocábulo “meio”, destacado nos trechos, pode-se afirmar corretamente que:  
a) m I, exerce a função de predicativo do sujeito “você”.     
b) em I, é substantivo que forma uma locução adverbial indicando lugar.     
c) em II, está apresentando a circunstância de lugar onde a campanha ocorre.     
d) em II, é um advérbio de intensidade e pode ser substituído por “um pouco”.     
e) em I e II, são substantivos que formam locuções adjetivas qualificando “você” e “campanha”.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Apesar da paranoia dos ricos, 85% dos refugiados estão em países pobres 

 

por Leonardo Sakamoto 
 

As imagens de crianças separadas dos pais pelo governo dos Estados Unidos ao tentarem entrar de forma 
ilegal no país provocaram comoção internacional. Os vídeos que circularam pela imprensa norte-americana 
mostram montes delas, enjauladas, chorando. Antes, as famílias permaneciam unidas em centros de detenção. 

1Durante a campanha de Donald Trump à Presidência, o tema da migração ganhou destaque com o então 
candidato, culpando os trabalhadores estrangeiros por desgraças que acontecem em solo norte-americano – de 
estupros ao tráfico de drogas. Desde então, está obsessivo com o prolongamento do muro, isolando o México 
dos Estados Unidos e chegou a anunciar o veto à entrada de muçulmanos. 

2Corporações de países ricos ou em desenvolvimento superexploram territórios na periferia do mundo ou 
seus governos promovem conflitos armados em nome de recursos naturais ou de interesses geopolíticos. 
Comunidades sofrem com isso e são obrigadas a deixar suas casas. Daí vão bater às portas de países ricos ou 
em desenvolvimento, mas nem todos os recebem de braços abertos, apesar de serem cúmplices do sistema 
que os expulsou. 

Em todo o mundo, culpamos os migrantes por roubar empregos, trazer violência, sobrecarregar os serviços 
públicos porque é mais fácil jogar a responsabilidade em quem não tem voz (apesar de darem braços para 
gerarem riqueza para o lugar em que vivem) do que criar mecanismos para trazê-los para o lado de dentro do 
muro que os separa da dignidade ou políticas para evitar e reduzir conflitos em suas terras de origem. 
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3Qualquer pessoa que estuda migração sabe que esse fluxo de gente tem sido fundamental para a 
economia do centro rico. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, apesar de venderem o discurso de que 
querem barrar a migração não-autorizada, sabem que dependem dela para ajudar a regular seu custo da mão 
de obra. É cômodo deixar uma massa de pessoas ao largo dos direitos por serem invisíveis, mas com muitos 
deveres e baixa remuneração. Mas o que são favelas e cortiços senão campos de refugiados econômicos? 

O relatório ''Tendências Globais'', do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), 
mostra que 85% dos refugiados estão nos países em desenvolvimento, muitos dos quais são extremamente 
pobres e recebem pouco apoio para cuidar dessas populações. Outro dado importante: Quatro em cada cinco 
refugiados permanecem em locais vizinhos aos de seus de origem. 

Semelhante à questão da violência urbana em cidades como o Rio: quem sofre as consequências são os 
pobres, mas os ricos acham que são eles os principais atingidos. 

O número de pessoas forçadas a deixarem suas casas – deslocando-se internamente em seu país ou 
buscando refúgio fora – chegou a 68,5 milhões em 2017, de acordo com o Acnur, o que significa 2,9 milhões a 
mais que no ano anterior. O principal grupo continua sendo os da Síria (12,6 milhões), seguido por Afeganistão, 
Sudão do Sul, Mianmar (por conta da violência contra a minoria rohingya) e Somália.  

No Brasil, como relata Patrícia Campos Mello, na Folha de S. Paulo, desta terça (19), mais que dobrou o 
número de refugiados, dos que pediram refúgio e daqueles que estão com permissão temporária de residência. 
Em 2017, foram 148.645 pessoas, principalmente por conta da crise humanitária venezuelana. 

É normal que tenhamos medo daquilo ou daqueles que não conheçamos bem. Daquilo que é ''de fora''. Mas 
esse medo é infundado, equivocado, preconceituoso. 4Os migrantes estrangeiros vêm buscar oportunidades de 
vida que não são encontradas em seu país, fugindo de guerras ou de desastres naturais. E muitos também 
vieram atendendo a um chamado por mão de obra. Sim, esse fluxo migratório respondeu à demanda por força 
de trabalho no Brasil, que cresceu até o começo desta década. Determinadas ocupações já não são preenchidas 
apenas por brasileiros, como empregadas domésticas, costureiras, operários da construção civil e de 
frigoríficos. 5E há jovens brasileiros de classes mais baixas que não querem ser costureiros ou empregadas 
domésticas. Preferem se aventurar como atendentes de telemarketing, que é o novo proletariado urbano. 

Todos estão produzindo riqueza por aqui. Mas sob a perspectiva mal informada de parte da população, 
contudo, eles vêm ''roubar'' empregos. Isso quando o preconceito não descamba para a paranoia de que todos 
sejam ladrões de relógios, joias, carros e casas. 

A verdade é que muita gente, de Roraima a São Paulo, passando por Brasília, quando questionada, não 
sabe de onde vem o incômodo que sente ao constatar centenas de venezuelanos andando nas ruas. Mas se 
fossem loiros escandinavos ricos pedindo estada ao contrário de indígenas pobres, a história seria diferente. Ou 
seja, para muita gente, o problema é racismo e preconceito de classe mesmo. Com todas as letras. 

O governo federal demora para viabilizar e financiar estruturas de acolhida, apoio e intermediação oficial de 
mão de obra de modo a evitar a superexploração e o trabalho escravo de venezuelanos, bolivianos, paraguaios, 
haitianos, chineses que acontece em oficinas de costura, canteiros de obras e até pastelarias. 

A mobilidade deveria ser livre em todo o planeta. Afinal, se o capital não vê fronteiras, os trabalhadores 
também deveriam não ser barrados nelas. Ou morrer afogados ou à bala enquanto tentam ultrapassá-las. 

Os mais irônico é que a decisão do presidente norte-americano de abandonar o Acordo de Paris, o que foi 
um retrocesso no combate às mudanças climáticas, vai contribuir no médio e longo prazo com o crescimento de 
outro tipo de refugiado: o ambiental. Pois, à medida em que o nível do mar subir, tempestades e furacões 
destruírem áreas inteiras, secas e nevascas acabarem com criações de animais e plantações, vai aumentar o 
número daqueles que são obrigados a sair de casa para sobreviver. 

O problema é que, no limite, não temos outro planeta para nos refugiar se este der errado. 
 

*Disponível em: https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2018/06/19/apesar-da-paranoia-dos-ricos-85-dosrefugiados-estao-
em-paises-pobres/. Acesso em: 31 ago. 2018.  

 
10. (G1 - ifsc)  Leia com atenção as alternativas a seguir, considerando V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

I. Em: “Durante a campanha de Donald Trump à Presidência, o tema da migração ganhou destaque com 
o então candidato...” (ref. 1), os termos sublinhados são substantivos. 

II. Em: “Corporações de países ricos ou em desenvolvimento superexploram territórios na periferia do 
mundo ou seus governos promovem conflitos armados em nome de recursos naturais ou de interesses 
geopolíticos” (ref. 2), os termos sublinhados são adjetivos. 

III. Em: “Qualquer pessoa que estuda migração sabe que esse fluxo de gente tem sido fundamental para a 
economia do centro rico” (ref. 3), os termos sublinhados são advérbios. 

IV. Em: “Os migrantes estrangeiros vêm buscar oportunidades de vida que não são encontradas em seu 
país, fugindo de guerras ou de desastres naturais” (ref. 4), todos os termos sublinhados pertencem à 
classe gramatical denominada: preposição. 

V. Em: “E há jovens brasileiros de classes mais baixas que não querem ser costureiros ou empregadas 
domésticas” (ref. 5), todos os termos sublinhas pertencem à classe gramatical denominada verbo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
a) V, V, V, V, V.    
b) V, F, F, F, F.    
c) V, V, F, F, V.    
d) F, F, F, V, V.    
e) F, V, V, F, F.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões). 
 

A geração smartphone, que bebe menos álcool, faz menos sexo e não está preparada para a vida 
adulta 

 
Jovens que cresceram na era dos smartphones estão menos preparados para a vida adulta, segundo uma 

pesquisa americana. A chamada "geração smartphone", daqueles que nasceram após 1995, vem 
amadurecendo mais lentamente do que as anteriores. 

Eles são menos propensos a dirigir, trabalhar, fazer sexo, sair e beber álcool, de acordo com Jean Twenge, 
professora de Psicologia da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos. Suas conclusões estão no 
recém-publicado livro iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing up Less Rebellious, More Tolerant, 
Less Happy - and Completely Unprepared for Adulthood (iGen: Por que as crianças superconectadas estão 
crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes - e completamente despreparadas para a vida 
adulta, em tradução livre), 1com os resultados de uma investigação baseada em pesquisas com 11 milhões de 
jovens americanos e entrevistas em profundidade. 

Em entrevista à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol, Twenge explicou que esses jovens cresceram 
em um ambiente mais seguro e se expõem menos a situações de risco. Mas, por outro lado, chegam à 
universidade e ao mundo do trabalho com menos experiências, mais dependentes e com dificuldade de tomar 
decisões. "Os de 18 anos agem como se tivessem 15 em gerações anteriores", comenta Twenge. Ela diz que 
isto tem relação com a superconectividade típica desta geração, que passa em média seis horas por dia 
conectada à internet, enviando mensagens e jogando jogos online. 

Por conta disto, acabam passando menos tempo com amigos, o que pode afetar o desenvolvimento de 
suas habilidades sociais. O estudo mostrou ainda que quanto mais tempo o jovem passa na frente do 
computador, maiores os níveis de infelicidade. "O que me impressionou na pesquisa foi que os adolescentes 
estavam bastante cientes dos efeitos negativos dos celulares", comentou a pesquisadora. "E um estudo com 
200 universitários que fizemos mostrou que quase todos prefeririam ver seus amigos pessoalmente", continua. 

Essa consciência, no entanto, não se traduz na prática. A Geração Smartphone, segundo a pesquisa com 
base no universo americano, sofre com altos níveis de ansiedade, depressão e solidão. 2A taxa de suicídio, por 
exemplo, triplicou na última década entre meninas de 12 a 14 anos.  

3Mas, ao mesmo tempo, trata-se de uma geração mais realista com o mercado de trabalho e mais disposta 
a trabalhar duro, o que Twenge vê como "boa notícia para empresas". 4"Eles não têm grandes expectativas 
como as que tinham os millennials (a geração anterior, dos nascidos após 1980)", compara. 5"Eles estão mais 
preocupados em estar física e emocionalmente seguros. Bebem menos e não gostam de riscos." 

Segundo o livro, por terem uma infância mais protegida, têm um crescimento mais lento. Para Twenge, 
6"não gostam de fazer coisas nas quais não se sintam seguras, o que fazem é adiar os prazeres e as 
responsabilidades". Embora as principais conclusões pareçam acenar para um sinal de alerta, a pesquisadora 
comenta que a geração smartphone é tolerante com pessoas diferentes e ativa na defesa de direitos LGBT e da 
população. "E mais ainda que as gerações anteriores, eles acreditam que as pessoas devem ser o que são", 
completa. 
 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-41080541. Acesso em: 29 Ago, 2017.  
 

 
11. (G1 - ifsc)  Considere as afirmações quanto aos termos em destaque: 

 
I. Em “com os resultados de uma investigação baseada em pesquisas com 11 milhões de jovens 

americanos e entrevistas em profundidade” (ref. 1) as palavras em destaque são substantivos. 
II. Em “A taxa de suicídio, por exemplo, triplicou na última década entre meninas de 12 a 14 anos” (ref. 

2), a expressão em destaque é um vocativo. 
III. Em “Eles não têm grande expectativas como as que tinham os millennials” (ref. 4), as palavras em 

destaque são artigos. 
IV. Em “Eles estão mais preocupados em estar física e emocionalmente seguros. Bebem menos e não 

gostam de riscos” (ref. 5), as palavras em destaque são verbos. 
V. Em “não gostam de fazer coisas nas quais não se sintam seguras, o que fazem é adiar os prazeres e 

responsabilidades” (ref. 6), as palavras em destaque são adjetivos. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Somente as afirmações I, III e V são verdadeiras.    
b) Somente as afirmações I, III e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmações IV e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras.    
e) Somente as afirmações III e IV são verdadeiras.    
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12. (Unicamp)   

 
 

Do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que “coisar” é  
a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo 

“coisa”.    
b) uma palavra resultante do processo de sufixação que transforma o substantivo “coisa” no verbo 

“coisar”.    
c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer 

verbo não lembrado.    
d) uma palavra que resulta da transformação do substantivo “coisa” em verbo “coisar”, reiterando um 

esquecimento.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto, do qual foram retiradas três palavras, e responda à(s) questão(ões). 
 

ACHADO NÃO É ROUBADO 
Fabrício Carpinejar  

 
 Não ganhava mesada, nem ajuda de custo na infância. Eu me virava como dava. Recebia casa, comida e 
roupa lavada e não havia como miar, latir e __________ mais nada aos pais, só agradecer.  
 As minhas fontes de renda eram praticamente duas: procurar dinheiro nas bolsas vazias da mãe, torcendo 
para que deixasse alguma nota na pressa da troca dos acessórios, ou catar moedas nas ruas e nos bueiros.  
 A modalidade de caça a dinheiro perdido exigia disciplina e profissionalismo. Saía de casa pelas 13h e 
caminhava por duas horas, com a cabeça apontada ao meio-fio como pedra em estilingue. Varria a poeira com 
os pés e cortava o mato com canivete. Fui voluntário remoto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 
 Gastava o meu Kichute em vinte quadras, do bairro Petrópolis ao centro. Voltava quando atingia a entrada 
do viaduto da Conceição e reiniciava a minha arqueologia monetária no outro lado da rua.  
 Levava um saquinho para colher as moedas. Cada tarde rendia o equivalente a três reais. Encontrar 
correntinhas, colares e __________ salvava o dia. Poderia revender no mercado paralelo da escola. As meninas 
pagavam em jujubas, bolo inglês e guaraná.  
 Já o bueiro me socializava. Convidava com frequência o Liquinho, vulgo Ricardo. Mais forte do que eu, 
ajudava a levantar a pesada e lacrada tampa de metal. Eu ficava com a responsabilidade de descer 
__________ profundezas do lodo. Tirava toda a roupa – a mãe não perdoaria o petróleo do esgoto – e pulava 
de cueca, apalpando às cegas o fundo com as mãos. Esquecia a nojeira imaginando as recompensas. Repartia 
os lucros com os colegas que me acompanhavam nas expedições ao submundo de Porto Alegre. Lembro que 
compramos uma bola de futebol com a arrecadação de duas semanas.  
 Espantoso o número de itens perdidos. Assim como os professores paravam no meu colégio, acreditava na 
greve dos objetos: moedas e anéis rolavam e cédulas voavam dos bolsos para protestar por melhores 
condições.  
 Sofria para me manter estável, pois nunca pedia dinheiro a ninguém. Desde cedo, descobri que vadiar é 
também trabalhar duro.  

Disponível em: < http://carpinejar.blogspot.com.br/2016/06/achado-nao-e-roubado.html > Acesso em: 22 jun. 2016.  
 

 
13. (G1 - ifsul)  Se omitido o acento gráfico, que palavra, quanto à classe gramatical, torna-se um substantivo?  

a) Pés.    
b) Número.    
c) Saía.    
d) É.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 1Casos de cansaço excessivo informados pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do 
celular, tanto em ligações quanto em trocas de mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se conectando 
com outras pessoas, e alguns deles fazem isso a noite inteira. 
 2Por outro lado, um melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite de sono. 3Estudos 
revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou 
comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta: é preciso restringir ou proibir o uso do celular 
após a hora de dormir. 
 Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre oito e dez horas de sono por noite 
para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. 4Além disso, os pais que desconfiam que 
seus filhos estejam sofrendo de distúrbios do sono devem recorrer a consultas com pediatras ou especialistas 
na área. E dar conselhos como: durma bem para melhorar suas notas. 

 
ALVES, Líria. Celular e adolescentes: uma relação perigosa. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/celular-adolescentes-

uma-relacao-perigosa.htm. Acesso em 20/03/2017.  
 

 
14. (G1 - ifsc)  Considere as afirmações quanto à classe das palavras: 

I. Em “Casos de cansaço excessivo informados pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na 
utilização do celular, tanto em ligações quanto em trocas de mensagens de texto” (ref. 1), as palavras 
em destaque são substantivos. 

II. Em “Além disso, os pais que desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de distúrbios do sono devem 
recorrer a consultas com pediatras ou especialistas na área” (ref. 4), as palavras em destaque são 
verbos. 

III. Em “Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas 
cognitivos ou comportamentais em sala de aula” (ref. 3), as palavras em destaque são pronomes. 

IV. Em “Por outro lado, um melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite de sono” (ref. 2) 
as palavras em destaque são adjetivos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Somente a afirmativa III é verdadeira.    
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.    
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.    

  
15. (G1 - ifsc)  Considerando as palavras adolescentes, derrocada, necessário e professora, é CORRETO 

afirmar:   
a) As palavras derrocada e professora têm o mesmo número de sílabas.     
b) Todas as palavras são substantivos abstratos.     
c) A divisão silábica correta de adolescentes é: a-do-le-scen-tes, pois não se separam os encontros 

consonantais.     
d) Adolescentes é um substantivo sobrecomum.     
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 

Bons (in)ventos 
 

Universitários mineiros se destacam no desenvolvimento de protótipos de aviões 
Alessandra Ribeiro 

 
“Urrú! É pão de queijo!”. O grito de comemoração tornou-se recorrente na premiação do campeonato anual 

promovido nos Estados Unidos pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE, na sigla em inglês), a 
Aerodesign East Competition. O desafio consiste em projetar e construir aeronaves radiocontroladas, com 
capacidade de transportar cargas. Na última edição, encerrada em março, com a participação de 75 grupos das 
Américas, da Ásia e da Europa, duas equipes mineiras alcançaram o segundo lugar, em diferentes categorias: a 
Uirá, da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), na classe “regular”, e a Trem Ki Voa, da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ), na “micro”. 

Instituições mineiras de ensino superior figuram anualmente na lista de vencedores da competição desde 
2006, quando o primeiro e o segundo lugares da classe “regular” ficaram, respectivamente, com as equipes 
Uai-So-Fly, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Tucano, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Pouco antes, em 2004, o grupo CEAV-UAV, também da UFMG, havia conquistado o vice-campeonato. 
Nessa categoria, os participantes devem construir aeronaves com dimensões totais de, no máximo, 4,45  
metros, capazes de decolar na distância máxima de 61 metros, com o uso de motores elétricos limitados à 
potência de 1000 watts. O uso de materiais compostos – como fibra de carbono ou vidro – é vetado na 
estrutura dos aviões. 

Já na classe “micro”, os protótipos devem ter dimensões reduzidas e pesar, em média, 700  gramas. Além 
disso, a equipe precisa transportar a aeronave dentro de um tubo de 15,3  centímetros de diâmetro. Quanto 
menor o comprimento do tubo, mais pontos são ganhos. As aeronaves também têm de usar motores elétricos e 
decolar por lançamento manual. Foi nesta categoria que a Trem Ki Voa (TKV), da UFSJ, subiu pela primeira vez 
no pódio da Aerodesign East Competition. 

A equipe micro teve sua participação iniciada em 2010, por iniciativa de estudantes do curso de Engenharia 
Mecânica. “De lá para cá, participamos de todas as competições, sendo vice-campeões nacionais em 2012 e 
2014 e vice-campeões mundiais em 2015”, conta o professor Cláudio Pellegrini, orientador do grupo, que conta 
com o apoio do Programa Santos Dumont, da FAPEMIG. O edital batizado com o nome do “pai da aviação”, 
natural de Minas Gerais, estimula o espírito empreendedor de alunos de graduação, por meio do financiamento 
de projetos focados em iniciação tecnológica. O apoio financeiro abrange a participação de equipes em 
competições de caráter educacional, como as promovidas pela SAE. 

A TKV é “filha caçula” da equipe regular da UFSJ, a Coiote, criada em 2001. Três anos mais tarde, as duas 
se unificaram e decidiram adotar a alcunha Trem Ki Voa, uma referência (ou reverência) ao dialeto mineiro. Os 
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nomes das equipes, aliás, demonstram o nível de criatividade dos participantes. Na mesma universidade, a 
NoizAvua, que reúne estudantes das engenharias Civil, Mecatrônica e de Telecomunicações do campus Alto 
Paraopeba, estreou em 2012 na SAE Brasil Aerodesign, competição brasileira que garante a classificação ao 
desafio internacional. Já na primeira participação, o grupo recebeu menção honrosa por apresentar o melhor 
projeto não custeado. Desde então, já conseguiu patrocínios pontuais, um deles também viabilizado pelo 
programa da FAPEMIG. 

“Para esses estudantes, o projeto e a construção de uma aeronave de carga não tripulada controlada a 
distância é uma oportunidade única de testar seus conhecimentos, de modo a desenvolver a capacidade de 
trabalhar em equipe e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo das várias unidades curriculares, por 
vezes tão distintas, de seu curso”, avalia Cláudio Pellegrini (...). O professor ressalta que isso vale, inclusive, 
para os estudantes sem formação específica em aeronáutica – caso das equipes da UFSJ. “A participação 
também desenvolve a autonomia no aprendizado, característica essencial em um mercado de trabalho em 
constante mudança”, acrescenta. 

Fonte: MINAS FAZ CIÊNCIA, jun/jul/ago de 2015. P. 31-2.  
 

 
16. (Ufjf-pism 2)  Releia a frase: 
 

“Na última edição, encerrada em março, com a participação de 75 grupos das Américas, da Ásia e da 
Europa, duas equipes mineiras alcançaram o segundo lugar, em diferentes categorias: a Uirá, da 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), na classe “regular”, e a Trem Ki Voa, da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), na “micro”.” 
 
Na frase acima, “micro” exerce a função de adjetivo. Entretanto, não está explicito o substantivo que ele 
qualifica, que seria:  
a) classe.    
b) avião.    
c) edição.    
d) grupo.    
e) equipe.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A(s) questão(ões) a seguir estão relacionadas ao texto abaixo. 
 

Quando a 1economia 2política clássica nasceu, no Reino Unido e na França, ao final do século XVIII e início 
do século XIX, a questão da distribuição da renda já se encontrava no centro de todas as análises. Estava claro 
que 3transformações radicais entraram em curso, propelidas pelo crescimento 4demográfico sustentado – 
inédito até então – e pelo início do êxodo rural e da Revolução Industrial. Quais seriam as consequências 
sociais dessas mudanças? 

Para Thomas Malthus, que 5publicou em 1798 seu Ensaio sobre o princípio da população, não restava 
dúvida: a superpopulação era uma ameaça. Preocupava-se especialmente com a situação dos franceses 

1  vésperas da Revolução de 1789, quando havia miséria generalizada no campo. 6Na época, a França 
era 7de longe o país mais populoso da Europa: por volta de 1700, já contava com mais de 20 milhões de 
habitantes, enquanto o Reino Unido tinha pouco mais de 8 milhões de pessoas. A 8população francesa se 
expandiu em ritmo crescente ao longo do século XVIII, aproximando-se dos 30 milhões. Tudo leva a crer que 
esse 9dinamismo demográfico, desconhecido nos séculos anteriores, contribuiu para a 10estagnação dos salários 
no campo e para o aumento dos rendimentos associados à 11propriedade da terra, sendo, portanto, um dos 
fatores que levaram 2  Revolução Francesa. 12Para evitar que torvelinho 13similar vitimasse o Reino 
Unido, Malthus argumentou que 14toda assistência aos 15pobres deveria ser suspensa de imediato e a taxa de 
natalidade deveria ser severamente controlada. 

Já David Ricardo, que publicou em 1817 os seus Princípios de economia política e tributação, preocupava-
se com a 16evolução do preço da terra. Se o crescimento da população e, 17consequentemente, da produção 
agrícola se prolongasse, a terra tenderia a se 18tornar escassa. De acordo com a lei da oferta e da procura, o 
preço do bem escasso – a terra – deveria subir de modo contínuo. No limite, 19os donos da terra receberiam 
uma parte cada vez mais significativa da renda nacional, e o 20restante da população, uma parte cada vez mais 
reduzida, 21destruindo o equilíbrio social. De fato, 22o valor da terra permaneceu alto por algum tempo, mas, ao 
longo de século XIX, caiu em relação 3  outras formas de riqueza, à medida que diminuía o peso da 
agricultura na renda das nações. 23Escrevendo nos anos de 1810, Ricardo não poderia antever a importância 
que o progresso tecnológico e o crescimento industrial teriam ao longo das décadas seguintes para a evolução 
da distribuição da renda. 
 

Adaptado de: PIKETTY, T. O Capital no Século XXI. Trad. de M. B. de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p.11-13.  
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17. (Ufrgs) Geralmente, substantivos denotam seres ou coisas. Às vezes, no entanto, podem denotar ação ou 
processo. Assinale a alternativa que contém um substantivo que, no texto, denota processo.  
a) economia (ref. 1)    
b) estagnação (ref.10)    
c) similar (ref. 13)    
d) tornar (ref. 18)    
e) restante (ref. 20)    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 
18. (G1 - ifsc)  Marque a alternativa que contém, entre parênteses, a classificação morfológica CORRETA da 

palavra destacada em cada oração:  
a) A cibernética me atrai! (adjetivo)    
b) Tem razão, Mafalda. (advérbio)    
c) A ciência me chama. (preposição)    
d) Adoro a cibernética! (pronome)    
e) É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. (substantivo)    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Com base na leitura do texto abaixo, responda a(s) questão(ões) 
 
Uma nova preocupação 

 

 
 

Desde os meus 16 anos pratico algum tipo de luta. Na faculdade de Educação Física, na UFRJ, vivia dentro 
do ginásio de lutas. Com grandes mestres aprendi que a luta pode ser um ótimo meio de se educar jovens e 
crianças e de realizar a tal inclusão social. [...] Nunca fui expoente em nenhuma, porém extraí, de cada uma, 
conhecimentos e aprendizagens que levo para minha vida. Na luta, aprendi a respeitar, ter disciplina e 
principalmente... a não usá-la de forma inadequada 

Aproveitando a moda do “vale tudo”, nome que deu origem às lutas atualmente conhecidas como MMA 
(Mix de Artes Marciais), a rede Globo importa um programa que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo o 
que os grandes mestres das lutas conseguiram em anos. Na casa intitulada 1“TUF”, o que se vê é o oposto que 
qualquer luta deve trazer para seus praticantes. É uma sequência de exemplos negativos [...]. Nos colégios, 
normalmente as crianças repetem o que seus ídolos fazem [...] agora elas já começam a imitar o Anderson 
Silva, só que o resultado será diferente. A Educação Física precisa discutir o assunto. 
 
Glossário: 
1TUF: é um reality show chamado The Ultimate Fighter  
 

Fonte: Ricardo Oliveira da Silva [CREF 01822–G/RJ]. Espaço do leitor. Revista Educação Física, n. 48, jun. 2013. p. 34. [Adaptado]  
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19. (G1 - ifsc)  Nunca fui expoente em nenhuma, porém extraí, de cada uma, conhecimentos e aprendizagens 
que levo para minha vida. 
Assinale a afirmativa CORRETA sobre o trecho acima.  
a) O termo “porém”, que inicia a segunda oração do período, é uma conjunção que estabelece uma 

relação de proporcionalidade.    
b) Na expressão “de cada uma”, o termo destacado substitui o substantivo feminino “luta”.    
c) O termo “expoente” pode ser substituído pelo adjetivo “negligente‟, sem que o sentido da frase seja 

alterado.    
d) Os termos “aprendizagens” e “aprendiz” pertencem à mesma família de palavras; são palavras 

derivadas e sinônimas.     
e) “nunca” e “nenhuma” dão ao texto um sentido negativo, por isso são classificadas como advérbios de 

negação.    
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 
20. (G1 - ifsc)  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.    
 
Gabarito:   
 

01. D 
É correta a opção [D], pois, conforme mencionado na primeira estrofe, o substantivo “amor” intensifica o 
dulçor da palavra “amora”: “a palavra amora/seria talvez menos doce” ... “se não trouxesse em seu 
corpo...a memória da palavra amor”.   

 

02. D 
[I] Incorreto: o advérbio tem a função de revelar qual era o papel dos pedaços de papel na construção do 
objeto: eles representavam as orelhas e a tromba. 
[IV] Incorreto: as ideias não são contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que a construção era de um 
elefante, grande animal que se mostra imponente, ela era feita a partir de materiais frágeis, como papel.   

 

03. D 
[A] Incorreto. O uso de preposições alteraria o sentido do período; seriam apenas alternativas para a fuga. 
[B] Incorreto. O uso de artigos também alteraria o sentido do período, indicando substantivos. 
[C] Incorreto. As formas já estão conjugadas no Presente do Indicativo, logo não expressaria o desejo do 
tenente. 
[D] Correto. Ao preferir as formas verbais no infinitivo, o tenente daria ordens mais claras a respeito do 
seu desejo.   

 

04. C 
[A] Incorreto. A intenção do enunciador foi mencionar verbos; os combatentes, no entanto, 
compreenderam os termos como se fossem substantivos. 
[B] Incorreto. Os valores interpretados pelos combatentes são plausíveis na Língua Portuguesa, a ponto de 
compreenderem os verbos como se fossem substantivos. 
[C] Correto. A ambiguidade gerada na situação retratada demonstra que a língua apresenta flexibilidade, a 
ponto de os mesmos termos serem verbos para o enunciador e substantivos para os destinatários. 
[D] Incorreto. A troca não foi proposital; mesmo que fosse, tal ambiguidade indica a flexibilidade de 
significados e sentidos dos termos.   
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05. D 
O verbo “amar” na alternativa [D] foi substantivado.   

 
06. B 

O adjetivo, cuja função é qualificar, geralmente fica depois do substantivo que ele modifica. No entanto, se 
a ordem for alterada, pode ocorrer mudança de sentido. Na expressão sublinhada da opção [B], o adjetivo 
“simples” apresenta noção semântica de “comum”, normal”. Mas se estivesse posposto ao substantivo, 
teria sentido de “modesta”: “simples menina” (menina comum) / menina simples (menina modesta).   

 
07. A 

A palavra “partido” no primeiro verso é classificada como substantivo, já que nomeia uma associação de 
pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, objetivos, relativos à política institucional ou não. Já a 
palavra “partido” no segundo verso é um adjetivo que modifica o substantivo “coração”, formando a 
expressão “coração partido” que caracteriza o substantivo “partido” do primeiro verso. Assim, entende-se 
que o partido do eu lírico está fragmentado, como um coração partido.   

 
08. C 

As palavras “triste”, “louca” e “má” são adjetivos e a palavra “ou” é uma conjunção coordenativa 
alternativa. Esses adjetivos costumam ser utilizados para se referir às mulheres quando elas rompem com 
os padrões sociais impostos, como colocado ao longo da primeira estrofe “Triste louca ou má/ Será 
qualificada/ Ela quem recusar/ Seguir receita tal “.   

 
09. B 

A locução “no meio desse ambiente” completa a ação verbal, indicando o lugar. Dessa forma, deve ser 
classificada como locução adverbial de lugar. A palavra “meio”, antecedida por um artigo definido (“o”, na 
contração com a preposição “em”), é classificada como um substantivo.   

 
10. C 

Na terceira alternativa, os termos sublinhados são substantivos. 
Na quarta alternativa, “Os” é classificado como artigo definido, ao passo que “de” é classificado como 
preposição.   

 
11. D 

[II] Incorreta: “por exemplo” é um adjunto. 
[III] Incorreta: “eles” é pronome pessoal do caso reto e “os” é artigo definido. 
[V] Incorreta: as palavras em destaque são substantivos   

 
12. B 

Apenas a alternativa [B] está correta. O verbo “coisar” é uma transformação, pelo uso, do substantivo 
“coisa”. É resultado de uma derivação sufixal que nesse caso atribui uma terminação verbal ao substantivo.   

 
13. C 

Caso seja omitido o acento gráfico da palavra “saía”, teremos a forma “saia”, que é um substantivo que dá 
nome a uma peça de roupa.   

 
14. C 

[III] Incorreta: “que” é uma conjunção integrante, “a” e “de” são preposições e “ou” é uma conjunção 
alternativa. 
[IV] Incorreta: “rendimento” e “sono” são substantivos.   

 
15. A 

[A] Correta: der-ro-ca-da (4 sílabas)  
pro-fes-so-ra (4 sílabas) 
[B] Incorreta: “adolescentes” e “professora” são substantivos concretos. 
[C] Incorreta: a-do-les-cen-tes (5 sílabas). 
[D] Incorreta: “adolescentes” na verdade é um substantivo comum de dois gêneros. 
[E] Incorreta: apenas [A] está correta   

 
16. A 

O substantivo que o adjetivo “micro” qualifica é classe que está implícito na oração: (…) a Uirá, da 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), na classe “regular”, e a Trem Ki Voa, da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), na (classe) “micro”.   

 
17. B 

Na alternativa [A], o substantivo “economia” refere-se a um ramo da ciência e não a um processo. 
A alternativa [C] está incorreta, porque “similar” é utilizado como adjetivo de “torvelinho”. 
Também está incorreta a alternativa [D], pois “tornar” é um verbo. 
E é falsa a alternativa [E], já que “restante” nesse caso é aplicado à “população”, portanto, não se refere a 
um processo.   



Exercícios Complementares 
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18. E 
[A] Incorreta: substantivo 
[B] Incorreta: verbo 
[C] Incorreta: pronome 
[D] Incorreta: artigo definido   

 
19. B 

[A] Incorreta. A conjunção “porém” é adversativa, estabelecendo uma relação de oposição entre as 
orações, e não de proporcionalidade, como afirmado. 
[B] Correta. Após a releitura do trecho que antecede o destacado (“Com grandes mestres aprendi que a 
luta pode ser um ótimo meio de se educar jovens e crianças e de realizar a tal inclusão social.”), percebe-
se que o termo destacado retoma o substantivo feminino luta. 
[C] Incorreta. As palavras destacadas não são sinônimas: “expoente”, neste caso, indica alguém que se 
destaca por seu desempenho; já “negligente” caracteriza uma pessoa que demonstra descuido em suas 
atividades. 
[D] Incorreta. Realmente as palavras “aprendizagens” e “aprendiz” pertencem à mesma família de palavras 
(são substantivos), porém “aprendiz” é uma palavra que em sua totalidade forma o radical, portanto 
“aprendizagens” deriva de “aprendiz”. Além disso, não são sinônimas: a primeira indica “processo ou 
conclusão do ato de aprender”; a segunda, “aquele que aprende”. 
[E] Incorreta. Realmente ambas as palavras têm sentido negativo, porém “nunca” é advérbio e “nenhuma” 
é pronome indefinido.   

 
20. 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.   

 


