
 
Sobre os gêneros leis e normas responda. 
 
1. O elemento do texto legislativo que faz uma síntese do conteúdo da lei é 
a) a alínea. 
b) o título. 
c) a ementa. 
d) o parágrafo. 
e) o inciso. 
 
2. É importante para o cidadão conhecer os textos legislativos porque 
a) eles dizem respeito somente às ações individuais. 
b) eles dizem respeito às relações sociais: direitos, deveres, limites e punições. 
c) eles incorporam limites para a individualidade. 
d) eles permitem que as pessoas se aproveitem de algumas situações. 
e) N.D.A. 
 
3. Os textos de leis e normas são registrados por escrito porque 
a) o registro escrito possibilita maior elaboração textual, conservação e integridade. 
b) não podem ser pronunciados, somente lidos. 
c) são textos que circulam em qualquer esfera social. 
d) são extremamente subjetivos e parciais. 
e) N.D.A. 
 
4-) Assinale a alternativa correta sobre as orações subordinadas adjetivas. 
 
a) São orações que possuem valor de substantivo.  
b) São orações INDEPENDENTES, onde ambas tem sentido incompleto. 
c) São orações que possuem um valor de adjetivo. 
d) São orações que exercem a função de adjunto adverbial. 
e) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
5-) Assinale a oração que apresenta uma oração subordinada adjetiva. 
 
a) É necessário que todos estudem. 
b) O professor pediu aos alunos a tarefa. 
c) O alpinista escala montanhas que são altas. 
d) O técnico viu que os fios estavam queimados. 
e) N.D.A. 
6-) Assinale a alternativa que completa a oração de forma correta. 
“A ________________faz o papel de adjetivo de um termo da oração principal.” 
 
a) Oração coordenada. 
b) Oração subordinada substantiva. 
c) Oração coordenada sindética. 
d) Oração subordinada adjetiva. 
e) N.D.A. 
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