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1) (Consesp) A palavra livro é um substantivo: 
 
a) ( ) próprio, concreto, primitivo e simples. 
b) ( ) comum, abstrato, derivado e composto. 
c) ( ) comum, abstrato, primitivo e simples. 
d) ( ) comum, concreto, primitivo e simples. 
e)nda 

2) Assinale as alternativas que não possui um substantivo comum, simples e abstrato: 
 
a) ( ) girassol 
b) ( ) medo 
c) ( ) livro 
d) ( ) floricultura 
e) ( ) contrarregra 
3  Leia atentamente as seguintes frases: 
 
I - João deu o livro para mim ler. 
II - João deu o livro para eu ler. 
 
A respeito das frases anteriores, assinale a afirmação correta: 
 
 
a) a frase I está certa, pois a preposição para exige o pronome oblíquo mim. 
b) a frase II está certa¸ pois o sujeito de ler deve ser o pronome do caso reto eu. 
c) a frase I está certa, pois mim é objeto direito de deu. 
d) a frase II está certa, pois para exige o pronome do caso reto eu. 
e) ambas as frases estão corretas, pois a preposição para pode exigir a forma mim quanto a eu. 
 
4)Complete de acordo: Vossa Excelência _____ arrependerá de ter traído ______ povo ! 
 
a) vos – vosso; 
b) se – vosso; 
c) vos – seu; 
d) se – seu; 
e) te – teu. 
 
5) FSA-SP) Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há, de fato, flexão de grau para o substantivo. 
a) O advogado deu-me seu cartão. 
b) Deparei-me com um portão, imenso e suntuoso. 
c) A professora distribuiu as cartilhas a todos os alunos 
d) Moravam num casebre, à beira do rio.  
e)A abelha, ao picar a vítima, perde seu ferrão. 
 
 
6) O morcego 
 
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.  
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:  
Na bruta ardência orgânica da sede,  
Morde-me a goela igneo e escaldante molho. 
 
"Vou mandar levantar outra parede..." 
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
 



Pego de um pau. Esforços faço. Chego 
A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 
Que ventre produziu tão feio parto?! 
 
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivelmente em nosso quarto! 
Augusto dos Anjos ANJOS, A. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
 
Assinale a alternativa em que se apresenta a maior quantidade de adjetivos. 
a)Meia – noite . Ao meu quarto me recolho. 
b)Na bruta ardência orgânica da sede. 
c) Circularmente sobre a minha rede! 
d) Que ventre produziu tão feio parto?! 
e) A Consciência Humana é este morcego! 
 
 
 

 


