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MORFOLOGIA 
 

VERBO / QUESTÕES 
 



1) (FGV_TJBAHIA_ANALISTA) 
 
A forma verbal “houvera”, no texto 3, corresponde à forma 
simples do mais-que-perfeito do indicativo do verbo 
haver; as formas compostas equivalentes a essa forma 
simples são:  
 
(A) era havido / tinha havido;  
(B) tinha havido / havia havido;  
(C) havia havido / seja havido;  
(D) seja havido / tinha sido havido;  
(E) tinha sido havido / era havido. 



2) (FGV_TJBAHIA_TÉCNICO)  

 



3) (FGV_TJBAHIA_TÉCNICO)  

 



4) (FGV_TJSC_ANALISTA) 

 



Na fala da ovelha (charge 2) há alguns problemas de 
correção; o fato linguístico que se opõe à norma culta da 
língua, nesse caso, é a:  
 

(A) mistura de tratamentos;  
(B) conjugação errada de verbos;  
(C) falha na concordância;  
(D) utilização de grafia errada;  
(E) ambiguidade de construções. 
 
 
 
 



5) (FGV_TJSC_ANALISTA) 
  

“Se eu não tivesse desperto e escutado o barulho, os 
ladrões teriam entrado”, declarou o proprietário do imóvel.  
 

Se reescrevermos a frase acima, corrigindo a 
impropriedade gramatical que nela ocorre, teremos:  
 

(A) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o 
barulho, os ladrões teriam entrado.  
(B) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o 
barulho, os ladrões tinham entrado.  



(C) Se eu não estivesse desperto e estivesse escutado o 
barulho, os ladrões tinham entrado.  
(D) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o 
barulho, os ladrões teriam entrado.  
(E) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o 
barulho, os ladrões tinham entrado. 
 

 

 

 

 

 
 



6) (FGV_TJSC_ANALISTA) 
 

Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo 
com a norma escrita culta é:  
 

(A) Verifique os dados da conta a pagar. Clica neste 
botão!  
(B) Demonstra que você é esperto. Pague suas contas 
em dia.  
(C) Controla teu dinheiro e viaje tranquilo.  
(D) Não despreze as feias. Confira suas qualidades. 
(E) Em caso de fogo, procure os extintores. Pede o apoio 
da brigada. 



7) (FUNCAB_Pref. Santa Maria de Jetibá/ES) 
 

Se a oração: “Durante um ano, os dinamarqueses 
FORAM OBRIGADOS a pagar mais para comprar 
determinadas guloseimas calóricas ...” for passada para a 
voz ativa, a forma verbal destacada deverá assumir a 
forma:  
 

A) obrigassem.  
B) obrigam.  
C) obrigavam.  
D) obrigaram.  
E) obrigariam. 



8) (FUNCAB_CREA/AC_ANALISTA DE SISTEMAS) A 
transposição da segunda oração da frase “Há cinco 
anos não se registrava nela um furto ou roubo.” para a 
voz passiva analítica implicará:  

 
A) a utilização de UM FURTO OU ROUBO como sujeito.  
B) em que se use a forma verbal REGISTRAVA-SE.  
C) a utilização de NELA como sujeito.  
D) em que o sujeito de HAVER passe a ser CINCO 
ANOS.  
E) a utilização da forma verbal HAVIA REGISTRADO. 
 



9) (FUNCAB_CREA/AC_ANALISTA DE 
SISTEMAS_adaptada) “Houve espanto e houve 
esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria 
possível?”  

 

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a 
seguir.  
 
I. O verbo do último período pertence a um tempo 
associado à incerteza, à relação de um fato futuro e um 
fato passado.  



II. OSSOS não é um exemplo de plural metafônico.  
 
III. ESPANTO e ESPERANÇAS, nas respectivas orações 
a que pertencem, assumem papel de objeto direto.  
 

Está correto apenas o que se afirma em:  
 

A) I e III.  
B) I e II.  
C) II e III.  
D) II.  
E) III. 



10) (Cesgranrio_ANP) O emprego dos verbos destacados 
no trecho “‘Eu me sentava bem na ponta do banco, e 
minha felicidade começava.” mostra as lembranças da 
narradora sobre um fato que ocorreu com ela 
repetidas vezes no passado.  
 
Se, respeitando-se o contexto original, a frase 
mostrasse um fato que ocorreu com ela uma única vez 
no passado, os verbos adequados seriam os que se 
destacam em:  

 



(A) Eu me sentaria bem na ponta do banco, e minha 
felicidade começaria.  
(B) Eu me sentei bem na ponta do banco, e minha 
felicidade começou.  
(C) Se eu me sentasse bem na ponta do banco, minha 
felicidade começaria.  
(D) Eu me sento bem na ponta do banco para que minha 
felicidade comece.  
(E) Eu ficava sentada bem na ponta do banco, e minha 
felicidade estava começando. 
 



11) (FUNCAB_CREA/AC_ANALISTA DE SISTEMAS) 
Para que se compreenda bem a maneira como são 
escolhidas e utilizadas as formas verbais nos 
enunciados da língua portuguesa, é importante que se 
leve em conta uma noção muito importante: o aspecto 
verbal.  
 
Nesse sentido, em “A própria filha do engenheiro 
residente da estrada de ferro, que VIVIA 
DESDENHANDO aquele lugarejo” a forma verbal 
destacada marca o aspecto:  

 



A) momentâneo.  
B) incoativo.  
C) permansivo.  
D) conclusivo.  
E) durativo.  
 
 
 
 
 



12) (FCC_TRT 11ª_Analista Judiciário_Tecnologia da 
Informação) Considerada a norma-padrão da língua, 
a frase que se apresenta correta é:  

 
(A) Com tal quantidade de produtos perecível, ninguém 
entendeu o porquê de a carga ter sido despachada, em 
caminhões convencionais, sem refrigeração.  
(B) As segunda-feiras, impreterivelmente, o encarregado 
envia ao grupo de analistas todo o material recebido, 
cabendo-lhes então, a tarefa de avaliar o quê deverá ser 
encaminhado ao conselho gestor.  



(C) Sua averção a novidades da tecnologia poderá fazer 
com que ele pleitee uma transferência para outro setor, 
em que não precise ser tão desafiado por elas.  
(D) Eles reouveram todos os documentos que haviam 
sido extraviados e espontaneamente ofereceram 
indenização ao rapaz que os achou e se empenhou em 
devolvê-los.  
(E) Os mais jovens se absteram de votar a favor da 
mudança de horário, em flagrante oposição ao 
coordenador da sessão que não conseguiu disfarçar sua 
decepção. 

 



13) (Funcab_CRF/RO_Administrador) 

 



14) (Funcab_Pref. Itabuna/BA_superior) A transposição 
da oração “Conhecia Cirino o seu exemplar de cor e 
salteado.” para a voz passiva analítica implicará:  
 

 

A) a utilização de O SEU EXEMPLAR como sujeito.  
B) que se use a forma verbal CONHECIA-SE.  
C) a utilização de COR e SALTEADO como sujeito.  
D) que o agente da passiva SALTEADO seja flexionado 
com o verbo ser.  
E) a utilização da forma verbal HAVIA CONHECIDO. 



 



 
(Adaptado de: <http://www.ocorreionews.com.br>. Acesso em: 19 mar. 2014.) 



15) No desenvolvimento da argumentação do texto, o 
modo e tempo verbais são usados para indicar uma 
possibilidade, uma hipótese em 

 
a) “ajudar a financiar” (l. 5). 
b) “queiram participar” (l. 8). 
c) “são abatidos” (l. 14). 
d) “deve procurar” (l. 21). 
e) “analisará e aprovará” (l. 28 e 29). 
 
 
 



16) (FCC_TRE/CE_ANALISTA) ... e ele pretendia fazer o 
terceiro filme seguido lá... 
 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 
 

(A) Houve um tempo em que eu... 
(B) ... o sucesso crítico e financeiro de Match Point deu 
origem a outras possibilidades. 
(C) ... mas você gostaria de fazer alguma observação? 
(D) ... estava ligado em comédia... 
(E) Mas não sinto mais a mesma coisa. 



17) (FCC_TCEPR_ANALISTA DE CONTROLE_ÁREA 
JURÍDICA) Está INADEQUADA a correlação entre 
tempos e modos verbais na frase: 

 

(A) Enquanto não fossem abordados como independentes 
de fins religiosos e morais, os fatos humanos jamais 
seriam compreendidos, acreditava Montesquieu. 
(B) Deliberadamente, Montesquieu dispunha-se a 
permanecer nos estritos domínios dos fenômenos 
políticos, e jamais abandonaria tal projeto. 
(C) Ele mais de uma vez advertiu o leitor contra um 
possível mal-entendido no que dizia respeito à palavra 



“virtude”, que empregava amiúde com significado 
exclusivamente político. 
(D) O primeiro aspecto do método excluía da perspectiva 
social todo valor religioso, ao passo que o segundo 
afastasse o autor das abstrações teóricas. 
(E) Segundo a moral que predomina na época, o 
desenvolvimento histórico do homem deve subordinar-se 
ao cumprimento dos desígnios divinos. 
 
 
 
 



18) Minha outra mulher teve uma educação rigorosa, mas 
mesmo assim mamãe nunca entendeu por que eu 
escolhera justamente aquela, entre tantas meninas de 
uma família distinta. 

 

O verbo grifado na frase acima pode ser substituído, sem 
que se altere o sentido e a correção originais, e o modo 
verbal, por: 
 

(A) escolheria. 
(B) havia escolhido. 
(C) houvera escolhido. 
(D) escolhesse. 
(E) teria escolhido. 



19) Existe transposição de uma voz verbal para outra em: 
 

(A) Variam os níveis de percepção de uma fotografia São 
vários os níveis de percepção de uma fotografia.

(B) As fotografias são uma espécie de espelhos As 
fotografias tornam-se uma espécie de espelhos. 
(C) A percepção de uma imagem muda com o passar do tempo 

O passar do tempo muda a percepção de uma imagem. 

(D) Os olhares hão de descongelar cada imagem Cada 
imagem há de ser descongelada pelos olhares. 

(E) Certas fotos se assemelham a espelhos Há espelhos aos 
quais certas fotos se tornam semelhantes. 
 



20) Direitos, por isso, sustentam uma espécie de 
argumentação pública permanente [...] 

 
Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal obtida é: 
 
(A) sustentam-se. 
(B) é sustentada. 
(C) foi sustentada. 
(D) sustentara-se. 
(E) haviam sido sustentadas. 
 



21) (FCC/METRÔ/SP_ADVOGADO JÚNIOR) NÃO admite 
transposição para a voz passiva a seguinte 
construção: 

 
(A) poderia intimidar qualquer biógrafo. 
(B) não havia escrito os próprios livros. 
(C) ele definiu as experiências. 
(D) Quem poderia fazer isso melhor? 
(E) é testemunho suficiente dessa deficiência. 
 
 
 



22) Em “no escritório transformo o mundo com 
telefonemas, projetos e papéis.”, empregando-se o 
verbo em destaque na voz passiva pronominal, tem-
se: “no escritório transforma-se o mundo com 
telefonemas, projetos e papéis.” Essa transformação 
confere ao trecho um caráter  

 
(A) impessoal  
(B) ambíguo  
(C) coloquial  
(D) irônico  
(E) melancólico 



23) (FCC/SABESP_ADVOGADO) “Já se a métrica for a 
realidade de países asiáticos, não há razão para tomar 
como especialmente infelizes as declarações do 
empresário taiwanês Terry Gou, presidente da 
Foxconn, a respeito da operosidade dos brasileiros.” 

 
“Haja vista as frequentes denúncias a respeito de 
superexploração de mão de obra nas economias 
asiáticas, que já se voltaram, por exemplo, contra 
empresas de artigos esportivos e agora ganham projeção 
no mundo da informática.” 
 



“A tal ponto que a Apple, preocupada com o impacto 
moral negativo em sua imagem, instituiu um sistema de 
inspeções de fornecedores para precaver-se de 
acusações dessa ordem.” 
 
“É de perguntar em que medida a globalização dos 
mercados – e dos próprios hábitos culturais – permitirá, 
no futuro, a coexistência entre regimes “infernais” e 
“paradisíacos” nas relações de trabalho. Sob crescente 
pressão pública, é possível que noções como a de Terry 
Gou venham, aos poucos, parecer bem menos modernas 
do que os produtos que fabrica.” 



É comentário correto sobre a forma verbal indicada: 
 
(A) (linha 4) for / marca possibilidade no futuro. 
(B) (linha 16) se voltaram / indica uma ação que ocorreu 
antes de outra ação já passada. 
(C) (linha 18) instituiu / expressa ação considerada 
habitual no passado. 
(D) (linha 21) permitirá / foi empregada como forma polida 
de presente. 
(E) (linha 23) venham parecer / exprime um ardoroso 
convite. 
 



24) (FCC_TRF1ª_ANALISTA) Estão corretos o emprego e 
a flexão dos verbos na frase:  

 
(A) A polêmica que o editorial tinha aceso entre os latino-
americanos também acerrou os ânimos de intelectuais 
progressistas europeus.  
(B) Atitudes colonialistas costumam insulflar 
ressentimentos entre os povos que buscam imergir de 
suas fundas penúrias.  
(C) A revista The Lancer descriminou os cubanos, 
tratando-os como bem lhe aprouveu.  



(D) Se os cubanos interviessem em outros países do 
modo como já intervieram as grandes potências, seriam 
duramente rechaçados.  
(E) Que ninguém se surprenda se os cubanos 
recomporem seu estilo de vida, após uma eventual 
ruptura política. 
 

 

 

 



 

DISCURSO DIRETO 

 

 

DISCURSO INDIRETO 

 
Presente do indicativo 
 

 
Imperfeito do indicativo 

 
Pretérito perfeito 

 
Pretérito mais-que-perfeito 
 

 
Futuro do presente 
 

 
Futuro do pretérito 



 
Imperativo, presente e 
futuro do subjuntivo 
 

 
Imperfeito do subjuntivo 

 
Eu, me, mim, comigo 

 
Ele, ela, o, a, lhe, se, si, 
consigo 
 

 
Nós, nos, conosco 

 
Eles, elas, os, as, lhes, se, 
si, consigo 
 



 
Meu, minha, nosso, nossa 
 

 
Seu, sua, seus, suas 

 
Este, esta, isto 

 
Aquele, aquela, aqueles, 
aquilo 
 

 
Agora 

 
Naquela ocasião 
 

 
Hoje 

 
Naquele dia 



25) A transformação da frase "Eu nunca parei de pensar 
sobre isso", disse Goodwin, para discurso indireto é: 

 
(A) Goodwin disse que nunca parara de pensar sobre 
aquilo. 
(B) Goodwin diz que nunca tivera parado de pensar sobre 
aquilo. 
(C) Goodwin disse: “Eu nunca parei de pensar sobre 
isso”. 
(D) Goodwin diz: “Eu nunca parei de pensar sobre isso”. 
(E) Goodwin disse o que pensava sobre aquilo. 



26) (FCC_SEE/SP_PII_LÍNGUA PORT.) 
 

Muito romântico 
 

Não tenho nada com isso nem vem falar 
Eu não consigo entender sua lógica 
Minha palavra cantada pode espantar 
E a seus ouvidos parecer exótica 
Mas acontece que eu não posso me deixar 
Levar por um papo que já não deu, não deu 
Acho que nada restou pra guardar ou lembrar 
Do muito ou pouco que houve entre você e eu 

 

(...)  
Caetano Veloso 



Não tenho nada com isso nem vem falar 
 
Analisando-se o emprego do verbo grifado no verso 
acima, dentro do contexto em que ele aparece, é correto 
afirmar que está 
 
(A) de acordo com a norma culta, conforme a conjugação 
da segunda pessoa do singular no imperativo negativo: 
nem vem [tu]. 
(B) em desacordo com a norma culta, mas de acordo com 
o registro informal, em que o imperativo negativo não raro 
se forma a partir do presente do indicativo. 



(C) de acordo com a norma culta: o imperativo negativo 
forma-se, no registro formal, a partir do tempo presente do 
indicativo. 
(D) em desacordo com o registro formal, ainda que de 
acordo com o registro informal, em que o imperativo 
negativo se forma a partir do presente do subjuntivo. 
(E) em desacordo com os registros formal e informal, pois 
o advérbio nem não constitui uma negação de fato e 
implica, nos dois casos, o uso da forma afirmativa do 
imperativo. 
 
 



27) (INAZ DO PARÁ_DPE/PR_Administrador) 

 



Em “UM PROGRAMA DE VIDA SUBMARINA USANDO 
UM PÉ DE PATO?”, o termo destacado expressa:  
 
(A) Um ato concluído no passado.  
(B) Uma ação numa perspectiva futura.  
(C) Uma ação imperfeita.  
(D) Um processo em andamento.  
(E) Um processo verbal hipotético. 
 
 
 
 



28) (FGV_SUSAM_Assistente Social) “Espero que esse 
novo passo não leve 50 anos”. A forma verbal 
sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do 
verbo “levar”. Assinale a opção que indica a forma 
verbal que está incorretamente conjugada nesse 
mesmo tempo e pessoa.  

 
(A) Requeira (requerer).  
(B) Intervenha (intervir).  
(C) Entretenha (entreter.)  
(D) Frequente (frequentar).  
(E) Antepõe (antepor).  



29) O verbo ver apresenta irregularidade na 1ª pessoa do 
singular do presente do indicativo, como se vê no 
texto: “vejo um velho”.  

Um outro verbo que apresenta irregularidade nessas 
circunstâncias é:  
 
(A) viver  
(B) bater  
(C) imaginar  
(D) fazer  
(E) olhar 
 



30) O distanciamento do autor em relação à história 
narrada para destacar um ponto de vista seu sobre a 
temática em foco é marcado pelo uso do verbo ser, no 
período “É um exercício estranho esse de começar a 
remoçar um corpo na imaginação, injetar movimento e 
desejo nos seus músculos, acelerando nele, de novo, 
a avareza de viver cada instante.” 

 
 
 



Caso o enunciador queira conferir ao trecho um caráter de 
possibilidade, a reescritura adequada à norma-padrão e 
ao contexto empregará o verbo ser da seguinte forma:  
 

 
(A) Fosse  
(B) Seria 
(C) Foi  
(D) Era  
(E) Fora 
 
 
 



31) A frase em que a palavra destacada está flexionada de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa é:  

 

 
(A) Se você ver águas paradas, tome uma providência 
para evitar a proliferação do mosquito.  
(B) Para comunicar a seus acionistas o resultado 
financeiro semestral, o relatório abrangeu os aspectos 
principais relacionados à produção da empresa.  
(C) Se os moradores obterem lâmpadas modernas para 
iluminar suas casas, farão economia de eletricidade.  
 



(D) Quando o Congresso propor que as lâmpadas 
incandescentes não sejam mais vendidas no país, a 
população terá de se acostumar ao novo padrão.  
(E) O governo interviu na fabricação de lâmpadas 
quando decidiu que novos modelos deveriam tornar-se 
obrigatórios no nosso país. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


