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01. O trecho abaixo foi retirado da música Diversão, de Nila Branco: 
 

Esta noite eu quero ir mais além 
Eu não devo nada pra ninguém 
Vamos dar um tempo pra nós dois 
Que a saudade vem melhor depois 
 

Olhe bem para os meus olhos 
Tente ver o brilho que eles têm 
Eles vão mostrar o meu amor 
Você sabe que eu sou uma mulher 

Minha parte eu faço bem 
Meu coração não mudou 
Mudou não! 
 

Amanhã quem sabe até te pago um cinema 
Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas para sair 
E se eu puder, eu vou me divertir... 
 

 

Nesse trecho, pode-se afirmar corretamente que: 
a) há duas locuções verbais;   b) as formas verbais estão nos tempos presente e futuro; 
c) nenhum verbo é bitransitivo;   d) há formas verbais no presente, com valor semântico de futuro. 
 

02. Na frase “Tenho estudado Português desde a semana passada!”, o tempo verbal está no: 
a) pretérito perfeito composto do indicativo;   b) presente composto do indicativo; 
c) pretérito imperfeito composto do indicativo;   d) pretérito perfeito composto do subjuntivo. 
 

03. No período afirma-se corretamente que: “Nenhum país que pretenda ser competitivo na economia global 
pode permitir a prática de tributação cumulativa.” (Revista CNT, “Luta desigual”) 
a) todas as formas verbais estão no subjuntivo;    
b) todas as formas verbais estão no presente do indicativo; 
c) todas as formas verbais têm a mesma transitividade;   
d) nenhum dos verbos está no imperativo. 
 

04. Relacione a coluna 2 à coluna 1, considerando os tempos verbais primitivos e os respectivos derivados: 
 

COLUNA 1 
( 1 ) estudo 
( 2 ) estudei 
( 3 ) estudar 
 

COLUNA 2 
(    ) estudara - estudasse 
(    ) estude- estudai 
(    ) estudava – estudaria 
(    ) estudando – estudado   

A numeração correta da segunda coluna é 
a) 2-1-3-3  b) 2-1-3-1  c) 1-2-1-3  d) 1-3-2-2 
 

05. Qual das frases abaixo apresenta erro de conjugação verbal? 
a) No meu açougue, moo carne diariamente. 
b) Quero que vocês homenageiem o presidente com uma bela apresentação. 
c) É ela quem intermedia todas as discussões que fazemos aqui. 
d) Nós, alunos, vimos aqui hoje fazer uma reivindicação! 
 

06. Assinale a única alternativa falsa: 
a) O infinitivo impessoal é o tempo primitivo que origina o maior número de tempos derivados; 
b) A conjugação do verbo requerer não segue totalmente a conjugação do verbo querer; 
c) A voz reflexiva pode ser usada referindo-se a mais de uma pessoa; 
d) Futuro do subjuntivo e infinitivo pessoal apresentam sempre formas verbais iguais. 
 

07. Não se empregou corretamente o particípio na frase: 
a) A comissão técnica havia suspenso os jogadores.  b) O pijama já está tinto.  
c) Seu pedido tinha sido aceitado pelo coordenador.   d) A polícia tem descobrido muitas  
                       irregularidades!  
 

08. Se fossem colocadas as letras R e A, respectivamente, para as formas rizotônicas e arrizotônicas, 
ter-se-ia, para as formas abaixo, a seguinte sequência: 
(     ) venceremos  (     ) partido  (     ) entre (     ) telefonaríamos 
 

a) A-A-R-A   b) A-R-R-A  c) R-R-R-A  d) R-A-R-A 
 

09. Observe a frase: - Acredito que Salete tenha feito a lição. Passando para a voz passiva analítica, teremos a 
forma verbal: 
a) foi feita   b) seja feita  c) tenha sido feita d) esteja sendo feita 

P3 
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10. Qual das frases a seguir está na voz passiva? 
a) Foi naquela igreja que eu me casei.   b) Os soldados derrubaram os muros do castelo. 
c) Não se fazem mais sapatos como antigamente. d) Marcos sofreu com o fim no namoro. 
 

11. Passando a frase “Após o jogo, os jogadores ergueram o técnico nos braços” para a voz passiva sintética, 
tem-se: 
a) Após o jogo, ergueram-se o técnico nos braços. b) Após o jogo, o técnico fora erguido nos braços. 
c) Após o jogo, ergueu-se o técnico nos braços.  d) Após o jogo, o técnico foi erguido pelos jogadores nos  
            braços. 
 

12. Assinale a frase em que o se não representa um pronome reflexivo. 
a) Os amigos abraçaram-se, emocionados com a vitória do time. 
b) Vestiu-se apressadamente, pois estava muito atrasada. 
c) Rapidamente, encheram-se as salas menores. 
d) Marido e mulher entreolharam-se em silêncio. 
 

13. Sobre os verbos em língua portuguesa, assinale o que for falso: 
a) Em língua portuguesa, a maioria dos verbos são da primeira conjugação; 
b) “Expressar” e “exprimir” possuem a mesma forma no particípio irregular; 
c) Verbo anômalo é aquele que, incompleto na conjugação, não possui todas as formas verbais; 
d) A forma verbal “cante” não possui tema.  
 

14. Assinale o item que não completa corretamente a oração a seguir: - Se eu tiver dinheiro suficiente,  ______. 
a) comprarei um novo automóvel.    b) viajo para a Europa. 
c) irei pagar todas as minhas dívidas.    d) investiria no mercado imobiliário. 
 

15. Identifique o item no qual o imperativo foi usado de modo correto: 
a) Faz logo a sua tarefa, depois você assiste à televisão! b) Não saia do quarto, até que eu te dê  
              permissão. 
c) Leia mais alto ou eu não poderei escutá-los.   d) Sede atentos aos vossos deveres. 
 

16. Relacione a coluna 2 com a coluna 1, considerando o sentido dos verbos usados em cada uma das frases: 
Coluna 1 
(1) Ação não realizada 
(2) Início da ação 
(3) Repetição da ação 
(4) Desenvolvimento da ação 
 
 
 
 

Coluna 2  
(     ) Meu irmão tornou a elogiar-me pela minha 
atitude 
(     ) Marta estava tocando, enquanto Pedro a 
olhava. 
(     ) Eu fiquei de fazer o bolo, mas não tive tempo. 
(     ) Desde a semana passada, eu passei a 
preocupar-me com esta prova.

A correlação correta é: 
a) 4 – 3 – 1 – 2   b) 3 – 4 – 1 – 2  c) 4 – 3 – 2 – 1  d) 3 – 4 – 2 – 1  
 

17. “Não firo os sentimentos dela com palavras grosseiras!”. O item que apresenta um verbo cuja conjugação 
não se assemelha à do verbo dessa frase é: 
a) Competirei mais a partir do próximo ano.  b) Vestimos esses biquínis no último verão. 
c) Não aderiu à ideia de imediato.   d) Não agridas teus companheiros com injúrias! 
 

Leia o texto a seguir para resolver as questões de 18 a 20. 
Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria: essa pessoa grande é o 
melhor amigo que eu possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa: essa pessoa grande é capaz de compreender todas as 
coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira: essa pessoa grande tem fome e frio. Ela precisa de 
consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico esse livro à criança que essa pessoa já foi. Todas as pessoas 
grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso). Corrijo, portanto, a dedicatória: A Leon quando ele era 
pequenino. 

(SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe) 
 

18. Indique o item em que o termo destacado foi analisado sintaticamente de modo correto: 
a) “Peço perdão às crianças” – complemento nominal   
b) “que possuo no mundo” – objeto direto preposicionado 
c) “Tenho uma desculpa séria” – predicativo 
d) “até mesmo os livros de criança” – adjunto adnominal 
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19. O verbo “dedicar” (linha 04) classifica-se como um verbo: 
a) de ligação    b) intransitivo  c) bitransitivo  d) transitivo indireto  
 

20. O trecho “de compreender todas as coisas” (linhas 2 e 3) funciona sintaticamente como: 
a) objeto direto preposicionado  b) objeto indireto  c) agente da passiva d) complemento nominal 
 

21. Assinale o item em que o elemento destacado funciona como sujeito: 
a) Ora-se pouco no Natal.     b) “Meu carro é uma escola de samba”.    
c) Organizou-se uma grande confraternização.  d) Ao caçador matou o tigre. 
 

22. Identifique o item em que o sujeito foi classificado corretamente: 
a) O presente receberam Pedro e Marta. – sujeito simples b) Os quarenta alunos querem falar com a  
             direção. – sujeito composto   
c) Não entendemos de culinária. – sujeito indeterminado d) Feche a porta agora! – sujeito elíptico  
 

23. Marque o item em que o “se” não funciona como partícula apassivadora: 
a) Ouviam-se vozes estranhas.    b) Valorizar-se-ão as qualidades! 
c) Estuda-se um novo projeto.    d) Nunca se falou sobre política nesta casa! 
 

24. Qual dos itens não apresenta predicado verbal? 
a) Maurineide caminhava calmamente pelo parque. b) Não encontrei seus óculos em lugar nenhum! 
c) Carla tem uma filha muito inteligente.  d) Paulo olhava espantado para a onda que se formava. 
 

25. Marque a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal: 
a) Nirle parecia estranha.    b) Rogéria chegou atrasada. 
c) Ângela estudou muito.    d) Laura anda dois quilômetros por dia. 
 

Para responder às questões 26 e 27, analise os períodos abaixo: 
I. O professor raivoso saiu. 
II. O professor saiu raivoso. 
III. O professor saiu raivosamente.  

 

26. Comparando as três frases, é correto afirmar que: 
a) todas apresentam predicado verbo-nominal. 
b) duas apresentam predicado verbal e uma, predicado nominal. 
c) uma apresenta predicado verbal e duas, predicado verbo-nominal. 
d) uma apresenta predicado verbo-nominal e duas, predicado verbal. 
 

27. Quanto às palavras destacadas nas frases, afirma-se corretamente que: 
a) é adjunto adverbial em II e III;   b) integram o predicado verbo-nominal em I e III; 
c) todas exercem a mesma função sintática;  d) cada uma exerce uma função sintática diferente. 
 

28. Assinale o item cuja palavra ou expressão destacada foi corretamente analisada: 
a) Código universal, a música não tem fronteiras. - vocativo 
b) Gosto de ver as nuvens no mês de outubro. – objeto indireto  
c) O pobre pereceu de faminto. – adjunto adnominal 
d) A admissão dos novos funcionários é hoje. – complemento nominal 
 

29. A economia brasileira, há alguns anos, apresentava fortes barreiras protecionistas, e controles cambiais provocavam a 
valorização artificial do câmbio comercial, havendo ágio expressivo no mercado livre. A realidade hoje é outra. As barreiras 
tarifárias foram muito reduzidas, a taxa de câmbio é flutuante e não há diferença significativa entre o mercado oficial e o 
paralelo. Os modelos econométricos disponíveis, por menos precisos que sejam, são unânimes em apontar para uma 
desvalorização do real acima do seu equilíbrio de longo prazo, e não o contrário. Logo, onde está o problema? Por que gastar 
escassos recursos públicos – pois não se faz política industrial sem eles – para poupar divisas quando o mercado já está bem 
sinalizado nesta direção? Pode até haver outras razões para justificar a política proposta. Mas economia de divisas não é uma 
delas. 

(Adaptado de Cláudio Haddad) 
 

Assinale a opção em que as duas expressões exercem a mesma função sintática no texto. 
a) “controles cambiais” (l. 1) = “fortes barreiras protecionistas” (l. 1) 
b) “a valorização artificial do câmbio comercial” (l. 1 e 2) = “A economia brasileira” (l.1)  
c) “escassos recursos públicos” (l. 6) = “o mercado” (l. 6) 
d) “economia de divisas” (l. 7) = “política industrial” (l. 6) 
 

30. Marque o item em que houve erro na análise do pronome oblíquo: 
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a) As férias lhe foram benéficas. – objeto indireto b) Naquela situação, achei-me ridículo. – objeto direto 
c) O choro molhou-te o rosto. – adjunto adnominal d) O chefe cumprimentou a mim. – objeto direto  
            preposicionado 
 

31. Marque a alternativa em que a expressão destacada não exerce a mesma função do termo sublinhado na 
frase: “As provocações do estudante ao professor preocuparam ao diretor.”. 
a) A empresa anunciou a contratação de José.   
b) Angustiaram-se com o desaparecimento do filho. 
c) A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. 
d) Fizeram graves acusações contra o ex-patrão.  
 

32. Em “Aos cinquenta anos, decidi voltar a estudar”, o trecho destacado indica circunstância de: 
a) modo   b) tempo  c) causa  d) proporção 
 

33. Identifique a afirmativa falsa: 
a) todo predicado verbo-nominal apresenta um verbo significativo.  
b) no predicado verbal, sempre aparece um verbo transitivo ou intransitivo.  
c) no predicado verbo-nominal, sempre há um predicativo. 
d) toda frase com verbo na 3ª. pessoa do plural apresenta sujeito indeterminado.   
 

34. Assinale o item que não apresenta um predicativo do objeto: 
a) Percebeste teus amigos preocupados? b) Compramos um carro novo. 
c) Descobri-os amadores   d) Considerei a prova fácil. 
 

35. Marque a opção em que o objeto direto preposicionado causa uma mudança semântica à oração: 
a) Ele só ama a mim.    b) Paulo e eu convidamos a todos para nossa festa. 
c) Helena comeu do bolo.   d) Estimo aos meus colegas. 
 

36. Assinale a frase que apresenta objeto direto pleonástico: 
a) Naquela noite, foi o padre à Igreja  b) Choveu uma chuva fininha ontem. 
c) O bandido matou ao policial.   d) Minha bolsa, deixei-a em casa. 
 

37. Qual das frases a seguir apresenta objeto indireto? 
a) Agia fielmente aos seus princípios.  b) Entrou e não cumprimentou a ninguém. 
c) Patrícia e Adriana viajarão para Roma. d) Já pagamos a conta ao supermercado. 
 

38. Assinale a frase em que o elemento destacado se classifica como adjunto adnominal: 
a) A construção dos sonhos já é o começo de uma realização.  
b) O professor estava rodeado de alunos. 
c) O ator não gostava de entrevistas. 
d) Em dezembro, recordamos o nascimento de Jesus. 
 

39. Identifique o item em que o adjunto adverbial não foi classificado corretamente: 
a) Cortei meu dedo com a tesoura. – modo; b) Voltarei só à noite. – tempo; 
c) Com a seca, o gado morreu. – causa; d) O sino toca à missa. – finalidade. 
 

Leia com atenção o texto a seguir, para responder da questão 40 à 43: 
Luísa 
(Chico Buarque/ Francis Hime) 
 
Por ela é que eu faço bonito 
Por ela é que eu faço o palhaço 
Por ela é que saio do tom 
E me esqueço no tempo e no espaço 
Quase levito 
Faço sonhos de crepon 
 
E quando ela está nos meus braços 
As tristezas parecem banais 

O meu coração aos pedaços 
Se remenda prum número a mais 
 
Por ela é que o show continua 
Eu faço careta e trapaça 
É pra ela que faço cartaz 
É por ela que espanto de casa 
As sombras da rua 
Faço a lua 
Faço a brisa 
Pra Luisa dormir em paz. 

 

 
 
 
40. Considerando o uso dos verbos na 1ª. estrofe, assinale o que for verdadeiro: 
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a) as duas primeiras ocorrências do verbo “fazer” apresentam a mesma transitividade; 
b) o verbo “sair” é transitivo indireto; 
c) o verbo “esquecer” é bitransitivo; 
d) “levitar” e “sair” possuem a mesma transitividade. 
 

41. De acordo com a análise sintática, marque a opção correta: 
a) “por ela” (verso 1) e “nos meus braços” (verso 7) são adjuntos adverbiais; 
b) “de crepon” (verso 6) e “aos pedaços” (verso 9) são complementos nominais; 
c) “tristezas” (verso 8) é um predicativo; 
d) nos versos 7 e 11, há predicado nominal. 
 

42. Sobre o verso “Pra Luisa dormir em paz”, observe a seguinte análise sintática:  
 

I. Luísa – sujeito simples; 
II. dormir em paz – predicado; 
III. dormir – núcleo do predicado; 
IV. em paz – predicadtivo; 

 

Há erro: 
a) nos itens III e IV; b) nos itens I e IV; c) somente no item III;  d) somente no item IV.

 

43. Considerando a última estrofe, assinale o item falso: 
a) todos os verbos estão na voz ativa;  b) há um predicado nominal; 
c) há um objeto direto composto;  d) todos os verbos indicam ação. 
 

44. Em qual das frases abaixo o termo sintático sublinhado prescinde de preposição? 
a) O navio veio de Santos.   b) Não gostava, certamente, de política. 
c) O pagamento da dívida está feito.  d) Ao ver o bandido, sacou do revólver. 
 

45. Assinale o item em que o elemento destacado é complemento nominal: 
a) Moro numa casa com seis cômodos.  b) Ao vê-la, apertei-lhe fortemente as mãos. 
c) Para mim, a visita dele não foi agradável. d) Ferro em brasa é um perigo! 
 

46. Marque a opção em que o elemento destacado não é agente da passiva: 
a) Esperei duas horas pela liberação do documento.   b) O menino não foi visto pelos adultos. 
c) O assunto havia sido discutido por nós semana passada. d) O estádio estava lotado de torcedores. 
 
47. Em qual dos itens a seguir o termo destacado não funciona como um termo integrante? 
a) Não encontro meus óculos em lugar algum.   b) Tenho medo de suas meias verdades. 
c) Ofereci um trabalho em minha empresa a seu primo.  d) A ação do candidato nos foi benéfica.  
 

48. Assinale a opção em que não foi destacado um aposto: 
a) Lula, Presidente do Brasil, tem muitos compromissos importantes.  
b) O nosso chefe, Dr. Gustavo Lima, nunca faltou ao trabalho. 
c) A cidade de Fortaleza recebe muitos turistas em Dezembro. 
d) A vida na cidade, companheiro, é uma luta constante. 
 

49. Observe os dois períodos abaixo: 
1. O bandido foi morto a facadas. 
2. O bandido foi morto pelo policial. 

 

Analisando sintaticamente, é correto afirmar: 
a) o termo destacado em 2 é um termo integrante.  
b) 1 está na voz ativa, enquanto 2 está na voz passiva. 
c) os termos destacados exercem a mesma função sintática. 
d) o termo destacado em 1 é complemento nominal. 
 

50. Sobre o vocativo é falso afirmar: 
a) Vem sempre isolado por sinal de pontuação.  b) Tem o intuito de invocar a atenção do interlocutor. 
c) Com ele deve concordar o verbo da oração.  d) Tem mobilidade dentro da estrutura oracional. 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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CCP – P3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA PORTUGUESA 
TESTE DE NÍVEL / 2010.1- DATA: 24/01/2010 

Nome do Candidato (conforme ficha de inscrição) 
_______________________________________________ 
Número de Inscrição ______________ Data de Nascimento (dd / mm / aaaa) _____/_____/____________ 

Identifique abaixo sua escolaridade para critério de desempate. A informação assinalada abaixo deve ser comprovada na matrícula. Leia 
atentamente todas as opções antes de assinalar a sua. Assinale somente uma opção (a mais alta que você consiga comprovar). 

CANDIDATO COM SOMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  ANO DE CONCLUSÃO ____________________ 

CANDIDATO CURSANDO O ENSINO MÉDIO  1º ANO  2º ANO  3º ANO   

CANDIDATO COM SOMENTE O ENSINO MÉDIO COMPLETO  ANO DE CONCLUSÃO ____________________ 

CANDIDATO ALUNO DE CURSO SEQUENCIAL  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO SEQUENCIAL CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO 3º GRAU TÉCNICO  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO 3º GRAU TÉCNICO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO)  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO DE GRADUAÇÃO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO PÓS GRADUAÇÃO  ESPECIALIZAÇÃO  MESTRADO  DOUTORADO  SEMESTRE EM CURSO ____________ 

CANDIDATO COM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCLUIDO  ESPECIALIZAÇÃO  MESTRADO  DOUTORADO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO __________ 

CANDIDATO COM PÓS-DOUTORADO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ____________________________ 

 

 

** Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta de cada item. 

01. a b c d  21. a b c d  41. a b c d 

02. a b c d  22. a b c d  42. a b c d 

03. a b c d  23. a b c d  43. a b c d 

04. a b c d  24. a b c d  44. a b c d 

05. a b c d  25. a b c d  45. a b c d 

06. a b c d  26. a b c d  46. a b c d 

07. a b c d  27. a b c d  47. a b c d 

08. a b c d  28. a b c d  48. a b c d 

09. a b c d  29. a b c d  49. a b c d 

10. a b c d  30. a b c d  50. a b c d 

11. a b c d  31. a b c d       

12. a b c d  32. a b c d       

13. a b c d  33. a b c d       

14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       

16. a b c d  36. a b c d       

17. a b c d  37. a b c d       

18. a b c d  38. a b c d       

19. a b c d  39. a b c d       

20. a b c d  40. a b c d       

RESULTADO: APROVADO REPROVADO 

NOTA : ________________ASSINATURA DO PROFESSOR: ______________________________ 

FOLHA DE RESPOSTAS 


