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Passe um dia sem carne
O que os brasileiros comem no dia a dia? Você ficaria sem “mistura” uma vez por
semana? Motivos há de sobra para atender a esse convite. A intenção é incentivar as
pessoas a deixarem de consumir carne ao menos uma vez por semana. A ideia é boa
para a saúde pessoal e para a do planeta.
Uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira – também adotada pela
Prefeitura de São Paulo – quer estimular esse hábito. Ao diminuir o consumo de carne,
reduz-se, ao mesmo tempo, o desperdício de água, o desmatamento, a desertificação, a
extinção de espécies, a destruição de habitats e até de biomas inteiros. A pecuária é
responsável pela emissão de cerca de 17% dos gases de efeito estufa no planeta. Mais
da metade da produção mundial de alimentos
__________ destinada à ração para animais de abate. [...]
Uma dieta sem carnes favorece a prevenção de doenças crônicas degenerativas
[...]
JORGE, Eduardo. Galileu, n. 2201, nov. 2009. (Fragmento).
Questões de 1 a 5 tem o valor total de 0,5
1 – Identifique a frase em que a concordância verbal foi feita incorretamente: (0,1)
(

) “Motivos há de sobra para atender a esse convite.”

(

) “A intenção é incentivar as pessoas a deixarem de consumir carne ao menos [...]”

(

) “[...] reduz-se, ao mesmo tempo, o desperdício de água, o desmatamento [...]”

2 – Reescreva a frase, marcada acima, segundo a norma culta: (0,1)
________________________________________________________________________

3 – “A intenção é incentivar as pessoas a deixarem de consumir carne ao menos uma
vez por semana.” Pode-se afirmar sobre essa passagem do texto que: (0,1)

(

) o verbo “deixar” deve ser flexionado no singular, concordando com “a intenção”.

(

) a concordância dos verbos foi feita corretamente.

(

) o verbo “consumir” deve ser flexionado no plural, concordando com “as pessoas”.

4 – No trecho “Mais da metade da produção mundial de alimentos __________ destinada
à ração para animais de abate.”, o espaço deve ser preenchido com o verbo: (0,1)
(

)é

(

) seremos

(

) são

(

) serão

5 – Ao final do texto, o verbo “favorece” concorda com: (0,1)
(

) “Uma dieta”.

(

) “Uma dieta sem carnes”.

(

) “a prevenção de doenças crônicas degenerativas”.

______________________________________________________________________

6. Substitua as lacunas pela forma apropriada do verbo entre parênteses, no tempo verbal
que você escolher. (0,8)

Cada item da questão (0,05)

a) A maioria das receitas ensinadas ______________ ovo. (levar)
b) Ainda ____________ dois litros de água neste botijão. (caber)
c) Ainda ____________ situações como esta até a apresentação da peça. (pode ocorrer)
d) Alagoas ______________ minha terra natal. (ser)
e) Apenas 2% da turma _____________ em adiar a entrega do trabalho. (concordar)
f) Cerca de vinte pais ______________ à reunião. (comparecer)
g) Claro que _______________ boas razões para a sua recusa. (deve existir)
h) Fomos nós que ______________esse cartaz. (fazer)
i) Fornos nós quem _____________ banho no Zulu. (dar)
j) Fui eu que _____________ o seu presente. (comprar)
I) Fui eu quem ____________ a louça. (lavar)
m) Menos de dez professores _____________ a solicitação de verba para a festa junina.
(assinar)
n) Metade dos presentes à reunião não _______ com o novo valor do condomínio.
(concordar)

o) Os Estados Unidos _____________ na América do Norte. (ficar)
p) Ronaldo é um dos jogadores de futebol que _________ os futuros jogadores. (inspirar)
q) Soube que 2% dos competidores ainda não _______ na concentração. (apresentar-se)

7. Complete as frases usando adequadamente a palavra que está entre parênteses: (0,6)
Cada item da questão vale 0,05.
a) Eles se assustaram _______________ com o resultado do exame. (bastante)
b) Eu pedi para eles trazerem ______________ amigos para a festa. (bastante)
c) Eu sei que você pagou ______________ por esse anel. (caro)
d) Esses brinquedos são muito _____________. (caro)

e) Minha mãe ficou _______________ tonta depois da corrida. (meio)
f) Eu só preciso de _______________ hora de exercício por dia. (meio)
g) Eles enfeitaram _______________ as barraquinhas! (muito)
h) A festa tinha ________________ barraquinhas. (muito)
i) Ela pediu ________________ bagunça. (menos)
j) Ele veio por vontade _______________. (próprio)
k) Maria fica relendo sempre as _______________ revistas. (mesmo)
l) Vitamina C é ____________ para resfriado. (bom)

8. Passe para o plural as expressões destacadas e reescreva as frases, fazendo as
alterações necessárias. (0,6)
a) Já faz um mês que ele saiu do hospital.
________________________________________________________________________
b) Definiu-se a finalidade do projeto.
________________________________________________________________________
c) Deve fazer um ano que ela foi embora.
________________________________________________________________________
d) Ele me perguntou se tinha havido problema com o computador.
________________________________________________________________________
e) Ele me perguntou se tinha ocorrido problema com o computador.
________________________________________________________________________
f) Ele perguntou se existia razão para acreditar nela.
________________________________________________________________________

9. Complete com a palavra entre parênteses devidamente flexionada: (0,7)
a) Ele fica lindo de calça e camisa _______________. (branco)
b) A casa deles está sempre de portas e janelas _______________. (aberto)
c) Preciso de vestido e sapatos _________________. (novo)
d) O trabalho ficou com apresentação e conteúdo _______________. (perfeito)
e) Compareceram ________________ meninos e meninas. (muito)
f) A sala e o quarto são ________________. (pequeno)
g) O gabinete e as salas são _______________. (claro).

10. Faça a concordância verbal adequada, usando uma das opções dos parênteses: (0,5)
Cada item da questão (0,05)
a) Grande parte dos congressistas _____________ do sexo masculino. (é; são)
b) _______________ cachorros-quentes. (vende-se; vendem-se)
c) Fui eu que ____________ o e-mail com um poema do Mário Quintana. (enviou; enviei)
d) Fui eu quem ______________ a carta. (enviou; enviei)
e) No relógio da igreja ______________ onze horas. (soou; soaram)
f) Aquilo ______________ as minhas malas. (é; são)
g) A nomeada para o cargo _____________ eu. (fui; foi)
h) Duzentos gramas de presunto ___________ pouco para uma boa lasanha. (é; são)
i) ___________ vinte minutos que estamos à sua espera. (faz; fazem)
j) ____________ poucas vagas para o curso. (havia; haviam)

11. Com base nas frases do exercício 10, faça o que se pede: (0,6)
a) Justifique a sua resposta para o item a.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Compare as suas respostas para os itens c e d e justifique-as.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Justifique as suas respostas para os itens i e j.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. Passe o sujeito das frases para o plural, obedecendo à concordância correta: (0,5)
a) Ouve-se pelo rádio a música preferida.
________________________________________________________________________
b) Demorou a chegar até nós a alegre notícia.
________________________________________________________________________
c) Começa muito tarde o programa noturno.
________________________________________________________________________
d) Era sempre eu o atrasado.
________________________________________________________________________
e) Faz-se bolo caseiro.
________________________________________________________________________

13. Passe para o plural os termos destacados, efetuando a concordância correta: (0,5)
a) Houve festa durante o ano todo. ___________________________________________
b) Haverá feriado este mês? _______________________________________________
c) Existe caso de dengue naquela cidade. _____________________________________
d) Precisa-se de auxiliar administrativo. _______________________________________
e) Doa-se brinquedo usado. ________________________________________________

14. Com base nas frases do exercício 13:

(0,6)

a) Justifique a sua resposta para o item c.
________________________________________________________________________
b) Compare as suas respostas para os itens d e e. Justifique-as.
________________________________________________________________________
c) Qual é a função da palavra se nos itens d e e?
________________________________________________________________________

15. Leia estas frases: (0,6)
EXISTEM MUITOS BONS LIVROS PARA LER. É UMA PENA QUE EXISTA POUCO TEMPO PARA
LÊ-LOS.

a) Substitua o verbo existir, nessas frases, pelo verbo haver.
________________________________________________________________________
b) Qual é a função sintática de muitos bons livros na frase original e na sua resposta?
________________________________________________________________________

c) Justifique a concordância do verbo haver na sua resposta.
________________________________________________________________________

16. Complete as frases com as palavras entre parênteses flexione-as quando necessário.
(0,4). Cada questão (0,05)
a) As fotos estão _______ aos documentos (anexo)
b) Estão __________ todas as sugestões da professora para o bom andamento da peça.
(incluso)
c) Ela ____________ fez o cenário da peça. (mesmo)
d) Ela estava ____________ fatigada por causa da gripe. (meio)
e) Nós _____________ escrevemos nossas _____________ falas na peça de teatro da
escola. (mesmo próprio)
f) São as ______________ flores que escolhi. (mesmo)
g) Minha blusa de lã custou muito _______________. (caro)

17. Complete com as expressões é proibido, é necessário, é preciso e faça a concordância
quando necessário. (0,6)

a) _______________ calma para ser motorista de ônibus.
b) _______________ uma enorme paciência para suportar os barulhos da cidade.
e) _______ virar à esquerda.

Pronomes relativos
Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão
relacionados. Daí denominarem-se relativos.
18- Assinale o item em que não aparece pronome relativo: ( 0,4)
a) O que fazes não está correto.
b) A vida que levo não é fácil.
c) O caminho por que passei é um atalho.
d) Temos que trabalhar aos sábados.
e) O show a que assisti estava lotado.

19- Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente:
(0,4)
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira.
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida.
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta.
d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável.
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este.

20- Use pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só: (0,4)
A-O jogador foi convocado pelo treinador. O treinador irá à Copa do Mundo.
________________________________________________________________________
B) Minha irmã comprou o material. Eu precisava desse material.
________________________________________________________________________

21- Identifique o pronome relativo e o termo antecedente a que pertencem: (0,4)
a) No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam.
PR: ________________________

ANTECEDENTE: ________________________

b) O carro que comprei é importado
PR: ________________________

ANTECEDENTE: ________________________

22- Complete as frases com pronome relativo adequado: (0,5)
a) O aluno _________estuda, vence. O aluno ___________ não estuda, se arrepende.
b) Contemplo o céu, _________________ estrelas brilham intensamente.
c) A loja, ______________ dono é aquele senhor, foi assaltada várias vezes.
d) A pessoa _________________ mais amei na vida foi Joana.
e) A casa, _____________ paredes estavam sujas, já foi pintada.

23- Identifique a frase em que não se usa corretamente o pronome relativo: (0,4)
(

) É um político em cujas palavras não se pode confiar.

(

) Feliz o povo cujo o governo não é corrupto.

(

) Essa é a pessoa de quem eu tanto falo.

(

) Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com ninguém.

