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Classes Gramaticais: Verbos 
 
1. (PUC-RJ) "Se eu soubesse... não tinha aceitado! Indique a opção em que o verbo está 
flexionado no mesmo tempo, modo e voz de tinha aceitado: 

a) "Desse lado do sobrado apoiava-se a uma escarpa da colina. (...)" 
b) "Se não fosse isso teria eu vindo?" 
c) "(...) como uma riqueza que Deus dá para ser prodigalizada". 
d) "(...) nunca a palavra amor fora proferida em referência a nós". 
e) "(...) e assumira para comigo o despotismo da mulher amada com paixão". 

 
 

2. (UC-PR) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:  
1. O intruso já tinha sido .......... . 
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a vida. 
4. A capela ainda não havia sido .......... . 

a) expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) expulso, coberto, salvado, benta 

e) expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
3. (FATEC) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: ..........,entre analistas 

políticos que, se o governo .......... essa política salarial e se o empresariado não ......... as perdas 
salariais, .......... sérios problemas estruturais a serem resolvidos e, quando os sindicatos .......... 
estará instalado o caos total. 

a) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem 
b) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem 
c) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem 
d) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem 
e) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem 

 
 
4. (FUVEST) "... e antes nunca houvesse aberto o bico..."; "Assim da tua vanglória há muitos que 
se ufanam." Nestas passagens, o verbo haver é, respectivamente: 

a) auxiliar e auxiliar 
b) principal e auxiliar 
c) auxiliar e impessoal 
d) principal e impessoal 
e) impessoal e impessoal 

 
 
5. (CESGRANRIO) Assinale o período em que aparece forma verbal incorretamente empregada 

em relação à norma culta da língua: 
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a) Se o compadre trouxesse a rabeca, a gente do ofício ficaria exultante. 
b) Quando verem o Leonardo, ficarão surpresos com os trajes que usava. 
c) Leonardo propusera que se dançasse o minuete da corte. 
d) Se o Leonardo quiser, a festa terá ares aristocráticos 
e) O Leonardo não interveio na decisão da escolha do padrinho do filho. 

 
 
6. (FCL-BRAGANÇA) Transpondo para a voz ativa a frase "As testemunhas seriam ouvidas pelo 
corregedor", obtém-se a forma verbal: 

a) irão ser ouvidas 
b) estaria ouvindo 
c) ouviria 
d) deviam ser ouvidas 
e) vai ouvir 
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Gabarito  
 

1. E 
2. D 
3. D 
4. C 
5. B 
6. C 

 
 
 


