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A Competência I – Norma Culta  

 

 Pontuação:  
 
1. (UFRJ) Marco Túlio Cícero, tão famoso quanto Demóstenes na área da retórica, sempre dizia: 
Prefiro a virtude do medíocre ao talento do velhaco.  
 
Neste período está faltando um sinal de pontuação: 

a) Vírgula. 
b) Ponto e vírgula. 
c) Ponto de exclamação. 
d) Aspas. 
e) Reticências. 

 
 

2. Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
a) No mês, de janeiro, durante as férias, eles viajarão para a praia. 
b) No mês de janeiro, durante, as férias, eles viajarão para a praia. 
c) No mês de janeiro durante as férias, eles viajarão, para a praia. 
d) No mês, de janeiro, durante as férias, eles viajarão, para a praia. 
e) No mês de janeiro, durante as férias, eles viajarão para a praia.  

 
 

3. Assinale a alterativa incorretamente pontuada. 
a) Fui visitar uma tia, cujo filho a havia abandonado. 
b) Quanto tomou a sua decisão, agradou, portanto, todos os eleitores.  
c) Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café, tiraram o chapéu. (Manuel 

Bandeira)  
d) Os jogadores que se esforçam alcançam seus objetivos. 
e) O Brasil precisa que, urgentemente, as medidas educacionais sejam tomadas.  

 
 

 Uso do pronome relativo 
 
4. Assinale a alternativa em que o há um problema de regência no uso do pronome relativo. 

a) “Em algum lugar do corpo e da alma, doía-lhe ver o lugar do qual se despedira (...)” 
b) “O problema que aludimos é impossível de ser resolvido”’ 
c) A cidade em que moro foi inundada 
d) “Estava pensando na vida e nas mulheres que amei”.  
e) Esteve aqui o policial por quem ele era procurado. 

 
 

 Regência Verbal  
 
5. Assinale o erro de regência verbal. 



 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Redação 
Monitoras: Sthephanie Rodrigues e Débora Bianco 

15, 17 e 18/10/2014 

 
a) Ele assistia com carinho os enfermos daquele hospital. 
b) Não quero assistir esse espetáculo. 
c) Carlos sempre assistiu em Belo Horizonte. 
d) Não deixe de assistir àquele jogo. 

 
 
6.  Há erro de regência verbal na opção seguinte: 

a) Aspirou profundamente o forte odor do café. 
b) Ela não pode visar o passaporte. 
c) Todos visam uma vida de paz. 
d) Ali as pessoas aspiravam à fama. 

 
 
7. (ENEM-MEC) Os vínculos entre o esporte e as guerras foram muito estreitos. Há cem anos, na 
França, sociedades de ginástica, de tiro e de esgrima se desenvolveram sob o controle rígido do 
Exército. Cabia ao esporte preparar os futuros quadros políticos do país. Atualmente o esporte 
praticado pelas pessoas está mais relacionado ao lazer. 

RAGACHE, G. Esportes e jogos. São Paulo: Ática, 2001 (adaptado). 
 
A partir da leitura do texto, pode-se inferir que, na atualidade, a prática esportiva pessoal está 
mais relacionada: 

a) ao treinamento militar.  
b) à preparação de quadros políticos.  
c) ao interesse pela diversão.  
d) à participação nas Olimpíadas.  
e) às sociedades de ginástica e de esgrima. 

 
 
8. (ENEM – MEC)  
 
Texto I 

 
 

Época, 12 out. 2009 – adaptado 



 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Redação 
Monitoras: Sthephanie Rodrigues e Débora Bianco 

15, 17 e 18/10/2014 

 
Texto II 
 
Conexão sem fio no Brasil 
Onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle. 
 
 

 
 

Época, 12 out. 2009 – adaptado 
 
A capa da revista Época de 12 de outubro de 2009 traz um anúncio sobre o lançamento do livro 
digital no Brasil. Já o texto II traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das 
tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos 
dois textos, infere-se que o advento do livro digital no Brasil:  

a) Possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma 
vez que eliminará as distâncias, por meio da distribuição virtual. 

b) Criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, porém, esbarra na 
insuficiência do acesso à internet por meio da telefonia celular, ainda deficiente no país. 

c) Fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos, em razão da diminuição dos gastos 
com os produtos digitais gratuitamente distribuídos pela internet. 

d) Garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, levando em consideração as 
características de cada região no que se refere aos hábitos de leitura e acesso à 
informação. 

e) Impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros, uma vez que as 
características do produto permitem que a leitura aconteça a despeito das adversidades 
geopolíticas. 

 
 

 
 
 
 


