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1. Assinale a alternativa em que estão devidamente classificadas as seguintes formas verbais:
“Chegando do trabalho, espero que já tenha terminado a lição de casa”.
a) Futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo
b) Infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo
c) Infinitivo, presente do subjuntivo
d) Gerúndio, pretérito perfeito do subjuntivo
e) Futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo
2. (UF-PB) Transpostos para a voz passiva, os verbos do texto "Que miragens vê o iluminado no
fundo de sua iluminação? (...) E por que nos seduz a ilha?" (Carlos Drummond de Andrade),
assumem, respectivamente, as formas
a) eram vistas e somos seduzidos
b) são vistas e fomos seduzidos
c) foram vistas e somos seduzidos
d) são vistas e somos seduzidos
e) foram vistas e fomos seduzidos

3. (FAAP) Assinale a resposta correspondente à alternativa que completa corretamente os
espaços em branco: Não...... . Você não acha preferível que ele se....... sem que você o .....?
a) interfere - desdiz – obriga
b) interfira - desdisser – obrigue
c) interfira - desdissesse – obriga
d) interfere - desdiga – obriga
e) interfira - desdiga – obrigue
4. (FUVEST) Em "Queria que me ajudasses", o trecho destacado pode ser substituído por:
a) a sua ajuda
b) a vossa ajuda
c) a ajuda de vocês
d) a ajuda deles
e) a tua ajuda
5. (PUC-SP) Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos
tempos verbais. Assinale-a
a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade.
b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade.
c) Embora arrume carona, chegará tarde.
d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde.
e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade.
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6. (FATEC-SP) Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não substitui
/08/2015
corretamente a do período 1.
a) 1. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 2.
Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil.
b) 1. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. 2. Não souberam ou
não me quiseram dizer para onde você fora.
c) 1. Eram passados já muitos anos, desde o acidente. 2. Havia passado já muitos anos,
desde o acidente.
d) 1. Honrarás a teu pai e a tua mãe. 2. Honra a teu pai e a tua mãe.
e) 1. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido. 2. Ao chegar à sua casa, o seu amigo
já partirá.

7. Considerando a classificação dos verbos destacados, relacione a coluna da direita de acordo
com a da esquerda e assinale a alternativa com a seqüência correta.
(1) Regular
( ) Farei o exercício
(2) Irregular
( ) Ele foi morto durante o assalto
(3) Anômalo
( ) O céu está plúmbeo. Chove.
(4) Defectivo
( ) Vão-se aos ares os pombos.
(5) Abundante
( ) Mobiliarei a casa quando puder.
a)
b)
c)
d)

3, 5, 1, 2, 4
2, 1, 4, 5, 3
1, 5, 4, 3, 2
2, 5, 4, 3, 1
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