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1) Assinale a única alternativa em que “se” é 
uma conjunção subordinativa condicional 

 
a) Os convidados olharam-se, surpresos, 
depois que viram a noiva entrar. 
b)  Bebe-se muito durante o carnaval. 
c) Joane deixou-se convencer pelas 
desculpas do namorado. 
d) Todos poderão entrar se possuírem muito 
estudo nos aulões. 
e) Quero saber se você chegará no horário 
marcado. 
 

2) (Fapec-2016) Assinale a alternativa em 
que a palavra “se” é um pronome 
reflexivo. 

 
a) Não se é responsável da noite para o dia! 
b) Márico, guarda metropolitano, feriu-se no 
seu quintal. 
c) Vendem-se carros usados. 
d) Procura-se secretária naquela nova loja. 
 

3) Marque a alternativa que apresenta uma 

PARTÍCULA APASSIVADORA: 

 

a) Jane se mostrou para as artesãs. 

b) Vende-se muito peixe na feira de 

Cabedelo. 

c) Precisa-se de uma boa desculpa. 

d) Não se chega desse jeito. 

 

4) (FGV-2010) É bom lembrar que a ciência 
cria modelos que descrevem a realidade; 
esses modelos não são a realidade, só 
nossas representações dela. As 
"verdades" que tanto admiramos são 
aproximações do que de fato ocorre. (L. 
64-68) 

 
As ocorrências do QUE no período acima 
classificam-se corretamente como: 
 
a) conjunção - pronome relativo - pronome 
relativo - pronome relativo 
b) conjunção - pronome relativo - conjunção - 
conjunção 

c) conjunção - pronome relativo - pronome 
relativo - conjunção 
d) pronome relativo - conjunção - pronome 
relativo - conjunção 

e) pronome relativo - conjunção - pronome 
relativo - pronome relativo 
 
Observe o quadrinho 
 

 
As charges podem fazer uma crítica social, cultural ou política. 

Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com 

5) A charge revela uma crítica aos meios de 
comunicação, em especial à internet, 
porque 

 
a) Questiona a integração das pessoas nas 
redes virtuais de relacionamento. 
b) Considera as relações sociais como 
menos importantes que as virtuais. 
c) Enaltece a pretensão do homem de estar 
em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) Descreve com precisão as sociedades 
humanas no mundo globalizado. 
e) Concebe a rede de computadores como 
espaço mais eficaz para a construção de 
relações sociais. 
 



6)  (Cesgranrio) Tendo em vista as regras de 
concordância, assinale a opção em que a 
forma verbal está errada: 

 
a) Existem na atualidade diferentes tipos de 
inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 
b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, 
os defensivos agrícolas à base de DDT. 
c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma 
legislação mais rigorosa sobre os 
agrotóxicos. 
d) Persistem por muito tempo no meio 
ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas 
clorados. 
e) Possuem elevado grau de toxidade os 
defensivos do tipo fosforado. 
 
7) (UFPR) Qual a alternativa em que as 

formas dos verbos bater, consertar e 
haver nas frases abaixo, são usadas na 
concordância correta? 

 
- As aulas começam quando ___ oito horas. 
- Nessa loja ___ relógios de parede. 
- Ontem ___ ótimos programas na televisão. 
 
a) batem, consertam-se, houve 
b) bate, consertam-se, havia 
c) bateram, conserta-se, houveram 
d) batiam, conserta-se-ão, haverá 
e) batem, consertarei, haviam 
 
AGORA VAMOS RESOLVER EM CASA? 
 
1) (UFPR) Assinale a alternativa em que 

todos os vocábulos são acentuados por 
serem oxítonos: 

 
a) paletó, avô, pajé, café, jiló 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 
d) amém, amável, filó, porém, além 
e) caí, aí, ímã, ipê, abricó 

 
2) (PUC-RJ) Aponte a opção em que as duas 
palavras são acentuadas devido à mesma 
regra: 

a) saí - dói 
b) relógio - própria 
c) só - sóis 
d) dá - custará 
e) até – pé 

3)  O SE é pronome apassivador em 

 

a) Precisa-se de uma secretária. 
b) Proibiram-se as saídas. 
c) Assim se vai ao fim do mundo. 
d) Nada conseguiria se não fosse esforçado. 
e) Eles se propuseram um acordo. 

 

4) O SE é símbolo de indeterminação do 
sujeito na frase 

 

a) Não se ouvia o sino. 
b) Assiste-se a espetáculos degradantes. 
c) Alguém se arrogava o direito de gritar. 
d) Perdeu-se um cão de estimação. 
e) Não mais se falsificará tua assinatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


