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Cochez la bonne réponse 

1. Estes são alguns dos livros ........ me baseei para escrever os textos ........ você se referiu.
a) cujos - em que.
b) em que - de que.
c) nos quais - a que.
d) cujos - cujos.

2. Desejava transformar os ........ em ........ do céu.
a) pagões – cidadões
b) pagãos – cidadões
c) pagões – cidadãos
d) pagãos – cidadãos

3. Caso eu não ........ mais aqui e não nos ........ outra vez, telefone-me.
a) vier - vermos,
b) venho - virmos,
c) venha - vejamos,
d) viesse - vimos.

4. Na cidade carente, os .......... resolveram .......... seus direitos, fazendo um ..........
assustador. 
a) mendigos; reivindicar, reboliço
b) mindigos; reinvidicar, rebuliço
c) mindigos; reivindicar, reboliço
d) mendigos; reivindicar, rebuliço

5. ......., entre analistas políticos que, se o governo ....... essa política salarial e se o
empresariado não ....... as perdas salariais, ........ sérios problemas estruturais a serem 
resolvidos e, quando os sindicatos ....... estará instalado o caos total. 
a) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem
b) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem
c) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem
d) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem

6. Enquanto uns trabalhavam, outros ........ televisão.
a) se entretinham com a
b) entretiam na
c) entretinham na
d) entretinham com a

7. Mas não foi ........ pelo entusiasmo que o texto competente e exemplar de Moacir me
provocou que redigi ........ artigo, ....... pela certeza da sua ........ .  
a) tãopouco - esse - mas também - importância
b) tão-somente - este - portanto - insignificância
c) tampouco - este - mas - importância
d) tão pouco - esse - porém – relevância
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8. Nos casos de administração prolongada e posologia ........., ......... alterações ........., em
alguns casos isolados. Essas alterações desapareceram completamente após a ......... do 
tratamento. 
a) excessiva - observaram-se - hematológicas - suspensão
b) execissa - observou-se - homeopáticas - suspensão
c) escessiva - percebeu-se - omeopáticas - interrupção
d) recessiva - foram notadas - ematológicas – interrupção

9. Não sei ........., até hoje, ninguém foi ......... desses papéis extraviados.
a) por quê - atraz
b) por que - atrás
c) porque - atrás
d) por que – atraz

10. Disse o sabiá à flauta: Eu, tu e o artista ....... de modo diferente; mas o artista e tu ....... de
modo igual. Portanto, entre ....... e ....... há uma grande diferença.  
a) cantam, cantais, mim, tu
b) cantemos, cantam, eu, ti
c) cantamos, cantas, eu, tu
d) cantamos, cantais, mim, ti

11. Dessa forma, ......... estimular as obras do metrô, uma solução não poluente, ......... eficácia
supera a de outras modalidades de transporte. 
a) impõe-se - cuja
b) impõe-se - que a
c) impõem-se - cuja
d) impõe-se - a qual a

12. A entrada para o cinema foi .........., mas o filme e o desenho .......... compensaram, pois
saímos todos .......... .  
a) caro - apresentado - alegre
b) cara - apresentado - alegre
c) caro - apresentados - alegres
d) cara - apresentados - alegres

13. O grupo obedece ........ comando de um pernambucano, radicado ........ tempos em São
Paulo, e se exibe diariamente ........ hora do almoço. 
a) o, a, à
b) ao, há, à
c) ao, a, a
d) o, há, a

14. A ida dos meninos ..... casa da fazenda fez ..... que o velho, sempre intolerante .....
crianças e fiel ..... seu costume de assustá-las, persistisse ..... busca ..... um plano para pô-las 
..... fuga." 
a) à - com - com - a - na - de - em
b) para - a - às - em - na - a - na
c) na - em - das - do - com - por - de
d) a - em - de - com a - para - com - na
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15. ........ anos que não ........ vejo e só daqui ........ um mês poderei .........
a) Fazem - a - a - lhe abraçar
b) Faz - lhe – há - te abraçar
c) Faz - a - a - abraçá-la
d) Faz - lhe - há - abraçá-la

16. A funcionária está prestes .......... demitir-se. Ficaram ainda muitas dúvidas .......... corrido.
É hora ...... dizer a verdade. 
a) para - ante o - dela
b) a - acerca do - de ela
c) em - para o - para ela
d) em - perante o - dela

17. Em meio ........ ondas, quase ........ altura do convés, surgia ........ estátua do ídolo, como
que ........ transgredir ........ leis da natureza. 
a) às, à, a, a, as.
b) as, à , à , a , às.
c) às, a , a , à , às.
d) as, a, à, à, as.

18. ........sua ação ........, ele ........ ia ........ seu sentimento de bondade.
a) Por meio de/beneficiente/tão-somente/de encontro a
b) Por meio de/beneficente/tão-somente/ao encontro de
c) Através de/beneficiente/tão-somente/ao encontro de
d) Através de/beneficente/tão somente/ao encontro de

19. Quanto a amigos, prefiro João ........ Paulo, ........ quem sinto ........ simpatia.
a) a - por - menos
b) do que - por - menos
c) a - para - menas
d) do que - com – menas

20. ......... você estima o orçamento .......... solicitei?
a) Quanto - em que lhe
b) Quanto - por que lhe
c) Em quanto - que lhe
d) Em quanto - de que o

21. A situação ....... aspiro começou a se delinear
a) onde
b) cujo
c) a que
d) que

22. Convenceram-........ contrário.
a) no - do
b) lhe - do
c) no - o
d) lhe - o
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23. Não nos interessa .......... eles vêm, .......... moram, nem .......... pretendem ir.
a) donde - onde - aonde
b) aonde - onde - aonde
c) donde - aonde - aonde
d) de onde - aonde – onde

24. Era um tique peculiar ........ cavalariço o de deixar caído, ........ canto da boca, o cachimbo
vazio ........ fumo, enquanto alheio ........ tudo e solícito apenas ........ animais, prosseguia ........ 
seu serviço 
a) ao - ao - de - a - com os - em
b) do - no - em - de - dos - para
c) para o - no - de - com - pelos - a
d) ao - pelo - do - por - sobre - em

25. Quando ......... as provas, ......... imediatamente.
a) lhes entregarem, corrijam-as
b) lhes entregarem, corrijam
c) lhes entregarem, corrijam-nas
d) entregarem-lhes, corrijam-as

26. Ele ........ para os Estados Unidos em fevereiro, se a guerra já ........ acabado.
a) irá - tiver.
b) iria - tiver.
c) vai - tivesse.
d) vai - tenha.

27. O acordo não …….. as reivindicações, a não ser que …….. os nossos direitos e …….. da
luta. 
a) substitue, abdicamos, desistimos
b) substitui, abdiquemos, desistamos
c) substitui, abdiquemos, desistimos
d) substitue, abdiquemos, desistamos

28. Hoje …….. 12 de junho de 2000. Trinta quilômetros …….. pouco. Já …….. uma e vinte.
…….. ser duas horas. 
a) é – são – era - Deve
b) é – é – eram - Devem
c) são – é – era - Devem
d) são – é – eram- Deve

29. Perguntaram-me que horas ……..- e eu respondi que …….. estar faltando uns cinco
minutos para as duas.  
a) eram, deviam
b) eram, devia
c) era, devia
d) era, deviam
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30. Por favor, passe …….. caneta que está aí perto de você; …….. aqui não serve para ……..
desenhar. 
a) essa, esta, eu
b) esta, esta, mim
c) essa, essa, eu
d) essa, esta, mim

31. Os seus projetos são os …….. elaborados, por isso garantem as verbas …….. para sua
execução e evitam ……..- entendidos. 
a) melhor, suficientes, mau
b) mais bem, suficientes, mal
c) mais bem, suficiente, mal
d) melhor, suficientes, mau

32. Nós …….. socorremos o rapaz e a moça ……...
a) mesmas, bastante machucados
b) mesmo, bastantes machucados
c) mesmos, bastantes machucados
d) mesmo, bastante machucada

33. Nem todos …….. isto com bondade. Prêmios para os que …….. bem. Os que …….. na
justiça.  Quero que me …….. motivos claros.  
a) vêem, lêem, crêem dêem
b) vêm, lêem, creem, dêem
c) vêem, lêem, crêm, dem
d) vêm, lêm, crêem, dêem

34. Seguem …….. várias propostas. Ouvi histórias as mais mirabolantes ……... A criança
estava …….. sonolenta. 
a) anexo, possíveis, meia
b) anexas, possível, meio
c) anexo, possíveis, meia
d) anexas, possíveis, meio

35. A …….. ficará …….. se não se proceder a …….. destes fatos.
a) pesquiza - paralizada - análise
b) pesquisa - paralisada - análise
c) pesquisa - paralisada - análize
d) pesquiza - paralisada – análise

36. Pedro e João ......... entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois
sua irmã caçula escolhera um ........ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas 
férias; …..... seus dois irmãos deixaram os pais ......... sossegados quando disseram que a 
jovem iria com as primas e a tia. 
a) mau, mal, mais, mas
b) mal, mal, mais, mais
c) mal, mau, mas, mais
d) mal, mau, mas, mas
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37. Pode ser que eu …….. levar as provas, se você …….. tudo para que eu …….. onde estão.
a) consiga - fará - descobriria
b) consiga - fizer - descubra
c) consigo - fizer - descobrir
d) consigo - fizer – descubro

38. Mesmo que você lhe …….. um acordo amigável, ele não ……...
a) proponha-aceitará
b) propor - aceitava
c) proporia - aceitaria
d) proporá – aceitares

39. Esta caixa …….. medicamentos falsificados. Os filtros não …….. toda a sujeira do ar. A
mãe …….. os filhos sem qualquer ajuda do pai. 
a) contém - retém - mantém
b) contêm - retém - mantêm
c) contêm - retêm - mantém
d) contém - retêm – mantém

40. …….. tranquilo se este CD …….. todos os arquivos necessários.
a) Ficaria - conter
b) Ficaria - contivesse
c) Ficava - contesse
d) Ficaria – contesse
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PORTUGAIS 
CORRIGE  QCM 

1- C 11- A 21- C 31- B 

2- D 12- D 22- A 32- A 

3- C 13- B 23- D 33- A 

4- D 14- A 24- A 34- D 

5- D 15- C 25- C 35- B 

6- A 16- B 26- A 36- C 

7- C 17- A 27- B 37- B 

8- A 18- B 28- C 38- A 

9- B 19- A 29- A 39- D 

10- D 20- C 30- A 40- B 




