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Exercícios de Revisão dos Temas 
 
1. (UF-UBERLÂNDIA) Assinale a frase que não está na voz passiva: 

a) Esperavam-se manifestações de grupos radicais japoneses de esquerda e de direita... 
b) Foram salvos pelo raciocínio rápido de um agente do serviço secreto... 
c) Vocês se dão pouca importância nessa tarefa. 
d) Documentos inúteis devem ser queimados em praça pública. 
e) Devem-se estudar estas questões. 

 
 

2. (CESGRANRIO) Não há devida correlação temporal das formas verbais em: 
a) Seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

b) É conveniente que o leitor ficaria sem saber quem é Miss Dollar. 

c) Era conveniente que o leitor ficasse sem saber quem é Miss Dollar. 

d) Será conveniente que o leitor fique sem saber quem era Miss Dollar. 

e) Foi conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

 

3. (FGV) Assinale o item em que há erro quanto à flexão verbal: 
a) Quando eu vir o resultado, ficarei tranquilo. 
b) Aceito o lugar para o qual me proporem. 
c) Quando estudar o problema, ficará sabendo a verdade. 
d) Sairás assim que te convier. 
e) O fato está patente a quem se detiver a observá-lo. 

 
 
4. (ESAN-SP) Assinale a alternativa em que há um verbo defectivo: 

a) Demoliram vários prédios naquele local. 
b) Eles se correspondem frequentemente. 
c) Estampava no rosto um sorriso, um sorriso de criança. 
d) Compramos muitas mercadorias remarcadas. 
e) Coube ao juiz julgar o réu. 

 
 
5. (UM-SP) Qual o valor do futuro do pretérito na frase seguinte: "Quando chegamos ao colégio 
em 1916, a cidade teria apenas um cinquenta mil habitantes"? 

a) fato futuro, anterior a outro fato futuro 
b) fato futuro, relacionado com o passado 
c) suposição, relativamente a um momento futuro 
d) suposição, relativamente a um momento passado 
e) configuração de um fato já passado 

 
 
6. A forma passiva correspondente ao enunciado "Vi, no claro azul do céu um papagaio de papel, 
alto e largo" é:  
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a) O garoto viu, no claro azul do céu, um papagaio de papel, alto e largo. 
b) Um papagaio de papel, alto e largo, estava sendo visto pelo menino, no claro azul do céu. 
c) No claro azul do céu, era visto um papagaio de papel, alto e largo, por mim. 
d) Alto e largo, um papagaio de papel foi visto por mim no claro azul do céu. 
e) Foi visto pelo menino, no claro azul do céu, um papagaio de papel. 

 
 
7. “É necessário tratar a questão de forma equilibrada, ou seja, reduzindo tanto a oferta por parte 
do traficante (mediante a repressão) quanto a procura por parte do usuário (mediante a 
prevenção)”. 
Nesse segmento do texto, a forma de gerúndio "reduzindo" tem o valor de:  

a) Modo 

b) Tempo 

c) Explicação 

d) Proporção 

e) Concessão 

 
8. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais dos verbos 
entre parênteses: 
a) _____ lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. (chegar) 
b) Está tudo ______, iremos mesmo ao cinema no domingo. (combinar) 
c) Irei _____ o possível para comparecer à reunião. (fazer) 
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Gabarito  
 

1. C 
2. B 
3. B 
4. A 
5. D 
6. D 
7. A 
8. a) Chegando  

b) Combinado 
c) Fazer 

 
 


