
 

 

Apoio de Gramática  

Morfologia B  

 
1. (CGE 2043)   Observe as seguintes orações: 

I. Não se vive bem num país com tanta 

desigualdade social. 

II. Viam-se multidões de desabrigados naquele 

país. 

III. O menino machucou-se antes da 

apresentação. 

IV. O enigma era desvendado pelos detetives. 

 

As vozes verbais dessas orações estão 

explicitadas, respectivamente, na alternativa: 

a. ativa, reflexiva, passiva e passiva. 

b. ativa, passiva, reflexiva e passiva. 

c. passiva, reflexiva, passiva e ativa. 

d. passiva, ativa, reflexiva e passiva. 

e. reflexiva, passiva, ativa e passiva. 

 

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 2. 
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2. (CGE 2021)  “Se eu fosse outro animal, seria 

um sabiá!” 

Se substituirmos a conjunção “se” pela 

conjunção “quando”, a frase ficará assim: 

a. Quando eu fosse outro animal, seria um sabiá! 

b. Quando eu for outro animal, serei um sabiá! 

c. Quando eu for outro animal, seria um sabiá! 

d. Quando eu fosse outro animal, serei um sabiá! 

e. Quando eu seria outro animal, serei um sabiá! 

 

3. (CGE 2021) Leia o trecho a seguir: 

“As amostras ainda podem ajudar a 

compreender o funcionamento de terremotos em 

grandes profundidades, como o que causou o 

tsunami na Ásia em dezembro de 2004, além de 

facilitar o estudo de mudanças climáticas pelas 

quais a Terra já passou, como as chamadas eras 

glaciais.” 

Fonte: Adaptado de CABRAL, M. Revista 

Superinteressante, 221. ed., p. 22, dez. 2005. 

Levando-se em consideração o contexto do 

trecho acima, é correto classificar como adjetivo 

a palavra: 

a. amostras.             

b. glaciais. 

c. mudanças.          

d. chamadas.         

e. profundidades. 

 

4. (FEI 2014) “Com olhos que contêm o olhar 

antigo”, se flexionado no pretérito perfeito do 

indicativo, ficaria: 

a.  “Com olhos que continham o olhar antigo”. 

b.  “Com olhos que conterão o olhar antigo”. 

c.  “Com olhos que conteriam o olhar antigo”. 

d.  “Com olhos que conterem o olhar antigo”. 

e. “Com olhos que contiveram o olhar antigo”. 

 

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 5. 

 

 

 
Fonte: Disponível em: 

<www.tirinhasdogarfield.blogspot.com.br>. Acesso em: 

24 ago. 2012. 

 

5. (CGE 2077) No primeiro quadrinho, se fosse 

escrita na voz passiva e com o mesmo 

significado, a frase seria: 

a. Eu comprei as flores pra minha mina e você as 

comeu! 

b. As flores foram compradas pra minha mina e 

você comeu! 

c. As flores que você comeu foram compradas 

pra minha mina! 

d. Você comeu as flores que foram compradas 

pra minha mina! 

e. As flores que eu comprei pra minha mina 

foram comidas por você! 

 

6. (CGE 2079) Sejam as sentenças a seguir: 

I. Admitem-se vendedoras com experiência. 

II. Muitos quilos de macarrão são preparados 

para a festa do final de semana. 



 

 

III. Os adolescentes sofrem muito com os 

amores não correspondidos. 

As orações acima apresentam, respectivamente, 

as seguintes vozes verbais: 

a. voz reflexiva; voz ativa; voz passiva sintética. 

b. voz reflexiva; voz ativa; voz passiva analítica. 

c. voz passiva sintética; voz passiva analítica; 

voz ativa. 

d. voz passiva sintética; voz ativa; voz passiva 

analítica. 

e. voz passiva analítica; voz reflexiva; voz 

passiva sintética. 

 

O poema abaixo se refere à questão 7.  

 

Ai! Se sêsse!...  

Autor: Zé da Luz.  

 

Se um dia nós se gostasse;  

Se um dia nós se queresse;  

Se nós dos se impariásse,  

Se juntinho nós dois vivesse!  

Se juntinho nós dois morasse  

Se juntinho nós dois drumisse;  

Se juntinho nós dois morresse!  

Se pro céu nós assubisse?  

Mas porém, se acontecesse  

qui São Pêdo não abrisse  

as portas do céu e fosse,  

te dizê quarqué toulíce?  

E se eu me arriminasse  

e tu cum insistisse,  

prá qui eu me arrezorvesse  

e a minha faca puxasse,  

e o buxo do céu furasse?...  

Tarvez qui nós dois ficasse  

tarvez qui nós dois caísse  

e o céu furado arriasse  

e as virge tôdas fugisse!!!  

Fonte: Disponível em: 

<http://www.revista.agulha.nom.br/zedaluz1.html>. 

Acesso em: 06 set. 2011.  

 

7. (CGE 2096) O poema acima explora o uso da 

língua com traços sociolinguísticos típicos das 

regiões nordestinas. Passando para a norma 

culta os verbos que estão em destaque, teremos, 

respectivamente,  

a. quizese, dormise, subisse e resolvesse.  

b. quisesse, dormísemos, subisse e resolvesse.  

c. quiséssemos, dormisse, subisse e resolvesse.  

d. quiséramos, dormísse, subíssemos e 

resolvêssemos.  

e. quiséssemos, dormíssemos, subíssemos e 

resolvesse. 

 

8. (CGE 2053) Considere as afirmações e 

observe as lacunas. 

I. O juiz não perdoou ____ réu. 

II. Devemos obedecer ____ nossos princípios. 

III. Você assistiu ____ jogo do Mundial de 

Futebol? 

IV. Aspirávamos ____ melhores condições de 

trabalho. 

 

Conforme as normas-padrão de regência verbal, 

preenchem corretamente as lacunas acima, 

respectivamente: 

a. o; os; o; por. 

b. o; aos; ao; a. 

c. ao; aos; ao; a. 

d. ao; aos; o; por. 

e. ao; os; ao; por. 

 

9. (CESGRANRIO) Assinale a opção que 

completa as lacunas da seguinte frase:  

Ao comparar os diversos rios do mundo 

com o Amazonas, defendia com azedume a 

proeminência ________sobre cada 

um________. 

a. desse, daquele. 

b. daquele, destes. 

c. deste, daqueles. 

d. deste, desse. 

e. deste, desses. 

 

10. (CGE 2036) A ordem alfabética correta das 

palavras: encontro, escritores, estarão e entre 

é:  

a. entre, escritores, estarão e encontro. 

b. escritores, estarão, entre e encontro. 

c. encontro, entre, escritores e estarão. 

d. estarão, entre, encontro e escritores. 

e. escritores, encontro, estarão e entre. 

 

 

11. (CGE 2036) As palavras valeu, fomos e vai, 

são verbos conjugados no modo indicativo e, 

respectivamente, nos tempos: 

a. pretérito perfeito, pretérito perfeito e pretérito 

imperfeito. 

b. pretérito imperfeito, presente e presente. 

c. pretérito mais-que-perfeito, presente e 

pretérito perfeito. 

d. pretérito perfeito, pretérito perfeito e presente. 

e. pretérito perfeito, pretérito imperfeito e 

pretérito perfeito. 

 

 

Gab.: 1-b; 2-b; 3-b; 4-e; 5-e; 6-c; 7-e; 8-c; 9-c; 10-c; 11-d. 

 


