LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

GRAMÁTICA
ALUNO(a):

_______________________________________________

Nº: ____

SÉRIE: 2ª

UNIDADE:

VV 

Valor:

TURMA:_____

JC 

JP 

PC 

20,0

DATA: ___/___/2017

Obs.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de recuperação.

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Uma das opções apresenta erro quanto à regência verbal. Assinale-a:
na sala do superintendente aspirava sempre a fumaça de um legítimo havana.
chegando na repartição, encontrou as portas cerradas;
todos obedeceram às determinações superiores;
informei-o de que no dia 15 não haverá expediente;
o gerente visou todas as folhas do ofício.

2.

Reescreva a frase a seguir, substituindo gostar por conformar-se e esforços por batalha.

“Os marinheiros transformados em porcos gostaram de sua nova condição e resistiram desesperadamente aos
esforços de Ulisses para quebrar o encanto de Circe.”
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.

Alguns demonstram verdadeira aversão ________ exames, porque nunca se empenharam o suficiente
_______ utilização do tempo ________ dispunham para o estudo.

a)
b)
c)

com - pela - de que
com - na - que
por - com - que

d)
e)

a - na - de que
a - na - que

4.

Leia com atenção a seguinte frase de um letreiro publicitário: Esta é a escola que os pais confiam. Identifique
a preposição exigida pelo verbo e refaça a construção, obedecendo à norma gramatical. Justifique a correção
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa gramaticalmente correta:
Não tenham dúvidas que ele vencerá.
O escravo ama e obedece o seu senhor.
Prefiro estudar do que trabalhar.
O livro que te referes é célebre.
Se lhe disserem que não o respeito, enganam-no.

6.

O Programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação,
moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã, a revista eletrônica feminina que é a
referência do gênero na TV.

O verbo “assistir”, empregado em linguagem coloquial, está em desacordo com a norma gramatical. Reescreva o
último período de acordo com a norma e justifique a correção.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa que apresenta uma regência imprópria:
Não o via desde o ano passado.
Fomos à cidade pela manhã.
Informou ao cliente que o aviso chegara.
Respondeu à carta no mesmo dia.
Avisamos-lhe de que o cheque foi pago.
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8.

Explique por que a concordância está em desacordo com a norma-padrão
na imagem a seguir:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9.
a)
b)
c)
d)
e)

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Em qual opção as normas de concordância verbal e nominal estão inteiramente respeitadas?
As atividades educacionais, muitas vezes criticadas por pais de alunos, tem sido alvo de análise para que se
evitem abusos.
É cada vez mais comum que alunos, cuja ascensão social depende de cursos feitos, sacrifique a
vida pessoal.
Em certas situações, e uma reunião de pais é uma delas, é necessária paciência e perseverança.
O noticiário de jornais e revistas, especialmente os de educação, alertam para a precariedade dos cursos
técnicos oferecidos.
Acredito que, quando se é consciente, luta-se pelo bem-estar dos cidadãos, mesmo que não haja bastantes
recursos para isso.
De acordo com a norma culta padrão de concordância verbal, está correta a frase da opção
Deve existir outras formas de se conquistar um grande amor.
Aqui, precisam-se de vendedoras.
Vende-se casas de veraneio em Fortaleza.
Cada um de nós derramamos o café no vestido de Laura.
Os Estados Unidos ainda são uma nação poderosa.

11. Na frase: “Analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade
das crianças com até cinco anos no Brasil.” (O Estadão), o termo em negrito:
a) transgride as normas de concordância nominal.
b) concorda em gênero e número com o elemento mais próximo.
c) faz uma concordância ideológica, num caso de silepse de número.
d) poderia ser substituído pelo termo “combinadas”.
e) concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural.
12. Complete com a forma correta:
a) É meio-dia e _______ (meio / meia).
b)

Ela ficou ___________ nervosa. (meio / meia)

c)

Os atletas saíram ______________ cansados. (bastante / bastantes)

d)

Nós estamos com ______________ problemas para resolver. (bastante / bastantes)

e)

_________ os opositores saíram da sala (só / sós).

f)

Nós __________ decidimos adiar a reunião. (mesmo / mesmos)

g)

Seguem_________ as notas fiscais. (anexo / anexas)

h)

Todos estão _________ com o serviço militar. (quite / quites).

i)

Ela disse: muito________ (obrigado / obrigada).

j)

Pagou muito __________ (caras / caro) por aquelas pratarias.
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