
 

________________________________________________Teste de Nível P3 11.1________________________________________________ 

 

1
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Leia o texto a seguir para responder as questões de 01 a 14: 

 Falha em site põe ingressos do U2 à venda por R$ 1  
1.       Um erro no sistema de um site fez com que ingressos para o show da banda irlandesa U2, marcado para 
abril, pudessem ser comprados por apenas R$ 1, na tarde de ontem. O valor correto do tíquete, válido para uma 
área na pista que fica ao lado do palco, é na verdade de R$ 1 mil. Já os ingressos das arquibancadas, que custam 
R$ 220 ou R$ 240, saíram por R$ 11. As entradas estavam disponíveis antes mesmo da abertura para a venda ao 
público geral, marcada para o dia 7. 
6.       O show do U2 360° Tour chega a São Paulo no dia 9 de abril - a venda ocorre pelo site de ingressos Tickets 
for Fun (http://premier.ticketsforfun.com.br/). Apenas quem já tem cadastro no site conseguiu visualizar os preços 
mais baratos. Na página da Tickets for Fun, vários campos estavam preenchidos apenas com a palavra 'teste', o que 
mostra que tal endereço não deveria estar disponível aos internautas. Quem comprou o ingresso recebeu 
normalmente por e-mail a confirmação e o comprovante do cartão de crédito. 
11.     Procurada pela reportagem, a Assessoria de Imprensa da empresa afirmou que a venda era um 'evento teste' 
para ver o 'estresse' do site e saber se o endereço aguentaria o fluxo de internautas no dia da venda real. A 
assessoria ainda explicou que a confirmação do ingresso não é válida e que o débito no cartão de crédito será 
estornado - a Tickets for Fun vai entrar em contato com todos os clientes que fizeram a compra na 'promoção'. 
15.    'É um erro justificável, ele não foi feito para enganar o cliente, então o fornecedor está certo. Ele só precisa 
devolver o valor gasto, mas não tem obrigação de dar o ingresso por esse valor', diz Luiz Antônio Rizzatto Nunes, 
professor de Direito do Consumidor da PUC-SP e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 'Se 
o ingresso fosse R$ 60 e eles tivessem cobrado por engano R$ 50, seria outra história, não teria como provar que foi 
um erro e aí o consumidor poderia exigir seu direito. Mas se o ingresso custa R$ 1.000 e saiu por R$ 1, aí 
evidentemente quem está se aproveitando é o consumidor. É um erro escusável, aceitável, então o fornecedor só 
precisa restituir o valor e as taxas pagas pelas pessoas.' (...) 

 (Fonte: www.estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/artigo.aspx?cp-documentid=26621034; em 04/12/10) 
   

01. Segundo o texto, pode-se afirmar que a empresa Tickets for Fun: 
a) venderá ingressos mais baratos para quem já os havia comprado; 
b) mediante impugnação, não será responsabilizada pelo ocorrido; 
c) vai ressarcir todos os compradores dos ingressos de R$ 1,00 e R$11,00; 
d) será responsabilizada judicialmente, com o pagamento de multa. 
  

02. O segundo “Ele” da linha 15 faz referência a: 
a) erro    b) cliente   c) fornecedor   d) ingresso 
 

03. Na penúltima linha do texto, a palavra escusável só não pode ser substituída por: 
a) justificável;   b) desculpável;   c) irremissível;   d) relevável. 
 

04. Os verbos sublinhados no primeiro parágrafo do texto estão: 
a) a maioria no indicativo;  b) a maioria no subjuntivo;  c) todos no indicativo;  d) todos no  
            subjuntivo. 
 

05. Considerando ainda as formas verbais destacadas no primeiro parágrafo, pode-se afirmar corretamente que: 
a) a maioria está no presente;    
b) a maioria está no pretérito perfeito; 
c) a maioria está no pretérito imperfeito; 
d) estão igualmente divididas entre presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. 
 

06. No 2º. parágrafo, “chega” está no presente porque expressa: 
a) uma ação verbal que ocorre no momento de fala; 
b) uma verdade constante, universal; 
c) uma ação a ser executada em um futuro considerado próximo; 
d) um fato passado, mas ainda presente na mente do falante. 
 

07. As palavras “campos”, “show” e “venda” – 2º. parágrafo – são respectivamente: 
a) sujeito, sujeito, objeto direto;  b) sujeito, sujeito, sujeito; 
c) objeto direto, objeto direto, sujeito;  d) objeto direto, sujeito, sujeito. 
 
08. No 3º. parágrafo, quantas locuções verbais existem? 
a) três;    b) duas;   c) uma;    d) nenhuma. 
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09. A forma verbal “aguentaria” foi usada por se associar a uma situação: 
a) hipotética;   b) comprovada;   c) inaveriguável;  d) real. 
 

10. A forma verbal citada na questão anterior (“aguentaria”) conjugou-se em que tempo verbal? 
a) pretérito imperfeito;    b) pretérito perfeito; 
c) futuro do pretérito;    d) futuro do presente. 
 

11. Ainda no terceiro parágrafo, o uso da palavra ‘promoção’, entre aspas, é feito para indicar que: 
a) não houve promoção; 
b) a promoção foi cancelada; 
c) a promoção era apenas para cadastrados no Tickets for fun; 
d) a promoção só começaria a partir do dia 7. 
 

12. Na última linha do texto, a forma verbal “precisa” pode ser substituída, sem alteração de sentido, pelas formas 
verbais abaixo, exceto: 
a) tem que   b) terá de   c) precisará   d) precisaria 
 

13. No último parágrafo, o uso de verbos no futuro do pretérito do indicativo se dá devido a(o): 
a) certeza da realização da ação; 
b) fatos associados a esses verbos serem passados realizados; 
c) uso desses verbos associados ao uso do pretérito imperfeito do subjuntivo; 
d) uma alternância entre esse tempo verbal e o futuro do presente do indicativo. 
 

14. No trecho “ele não foi feito para enganar o cliente” (l.15), tem-se: 
a) voz ativa;   b) voz passiva analítica;  c) voz passiva sintética;  d) voz reflexiva. 
 

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 15 a 21.  
Madeleines (receita da chef Mara Mello) 

Ingredientes: 
oito ovos; quatro gemas; 275g de açúcar; 250g de farinha de trigo; 100g de fermento 
em pó; 300g de manteiga e uma pitada de sal. 
Modo de fazer: 
Misture as gemas com os ovos e o açúcar e bata bem até clarear e dobrar o volume. 
Peneire a farinha, o fermento e o sal. Reserve. Derreta a manteiga e misture, 
alternando-a com os ingredientes secos. Junte com a mistura dos ovos com o açúcar, 
formando uma massa. Deixe-a repousar por 12 horas. Em seguida, leve ao forno a 210º 
C, por 10 minutos, e depois reduza a temperatura para 190º C, por mais 15 minutos. 

      Rendimento: 30 madeleines grandes. 
 

15. No “modo de fazer”, os verbos encontram-se, em sua maioria, no: 
a) imperativo afirmativo; b) imperativo negativo;  c) indicativo;   d) subjuntivo. 
 

16. Os tempos derivados que aparecem nessa segunda parte do texto, em sua maioria, surgem a partir do: 
a) presente do indicativo; b) presente do subjuntivo; c) infinitivo impessoal;  d) pretérito perfeito. 
 

17. As formas nominais presentes no texto estão no: 
a) gerúndio e particípio; b) particípio e infinitivo;  c) gerúndio e infinitivo;  d) infinitivo pessoal, 
somente. 
 

18. Considere os trechos a seguir: 
I. Misture as gemas com os ovos e o açúcar (...).  II. Derreta a manteiga (...) 
III. (...) reduza a temperatura para 190º C (...) 
 

Os termos destacados são: 
a) objetos diretos;  b) termos essenciais;  c) complementos verbais; d) termos  
                acessórios. 
 

19. Em “Deixe-a repousar por 12 horas”, o termo destacado funciona sintaticamente como: 
a) sujeito;   b) objeto direto;  c) adjunto adnominal;  d) objeto indireto. 
  
20. O termo classificado na questão anterior retoma: 
a) manteiga;   b) mistura;   c) massa;   d) farinha. 
 

21. As palavras “bem” e “depois” são: 
a) ambos adjuntos adverbiais; 
b) um adjunto adverbial e um adjunto adnominal, respectivamente; 
c) um adjunto adnominal e um adjunto adverbial, respectivamente; 
d) ambos adjuntos adnominais. 
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22. Assinale o item em que o sujeito foi classificado corretamente: 
a) Ninguém ofenderá você! – sujeito indeterminado. 
b) Os quarenta alunos classificados querem falar com a direção. – sujeito composto. 
c) Existem muitos homens entendidos em culinária. – sujeito inexistente. 
d) Feche a porta agora! – sujeito elíptico 
 

23. 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 um grande desfile.   d) Havia três pessoas na recepção do hotel. 
 

24. Marque o item que traz uma informação falsa:  
a) O núcleo do sujeito é sempre representado por um substantivo ou por uma palavra com valor substantivo.  
b) Toda frase com verbo na 3ª. pessoa do plural apresenta sujeito indeterminado.  
c) Em orações com verbo impessoal sempre se tem uma oração sem sujeito.  
d) Todo predicado verbo-nominal apresenta um verbo significativo.  
 

25. Qual dos itens apresenta predicado verbo-nominal? 
a) Carlos andava calmamente pelo parque.  b) Não encontrei seus óculos em lugar nenhum! 
c) As crianças riam alto.     d) O ator olhava espantado para a plateia. 
 

Leia o texto a seguir, para responder as questões de 26 a 28:  
 

 

Violência no Rio 
 

1.         O Complexo do Alemão está ocupado pelas forças de segurança desde o dia 28 de novembro. A tomada 
do local aconteceu praticamente sem resistência numa ação conjunta das Polícias Militar, Civil, Federal e Forças 
Armadas. A polícia investiga uma possível fuga de traficantes pela tubulação de esgoto do Alemão antes dos 
policiais subirem o morro. Na quinta, 25 de novembro, a polícia assumiu o comando da Vila Cruzeiro, na Penha. 
Ambos dominados, até então, pela facção criminosa Comando Vermelho. As ações foram uma resposta do 
Estado a uma série de ataques, que começou na tarde do dia 21 de novembro. Em uma semana, pelo menos 39 
pessoas morreram e mais de 180 veículos foram incendiados por criminosos nas ruas do Rio de Janeiro. 

(O Dia on line) 
 

26. Os termos sublinhados, na ordem em que aparecem no texto, estão corretamente classificados em: 
a) adjunto adnominal, complemento nominal, complemento nominal, predicativo; 
b) adjunto adnominal, agente da passiva, complemento nominal, adjunto adverbial; 
c) complemento nominal, complemento nominal, adjunto adnominal, predicativo; 
d) complemento nominal, objeto indireto, complemento nominal; predicativo; 
 

27. Assinale o item em que a análise sintática foi feita de modo correto: 
a) “pela tubulação de esgoto do Alemão” (l. 3) funciona como agente da passiva; 
b) “o morro” (linha 4) é um objeto direto; 
c) “a uma série de ataques” (l. 6) é um adjunto adnominal; 
d) “incendiados” (l. 7) funciona como predicativo do sujeito; 
 

28. A última oração do texto (“(...) e mais de 180 veículos foram incendiados por criminosos nas ruas do Rio de 
Janeiro”) não apresenta: 
a) sujeito  b) complemento nominal c) adjunto adverbial  d) adjunto adnominal 
 

29. Observe os pronomes destacados nas frases abaixo: 
I. Entreguei-lhe o material com muita antecedência!  II. Esses documentos não lhe são mais úteis. 

 

Quanto ao papel sintático desempenhado por eles, é correto afirmar que: 
a) ambos são objetos indiretos;    b) ambos são termos integrantes; 
c) ambos possuem a mesma função sintática;  d) ambos são termos acessórios. 
 

30. Analise sintaticamente os termos destacados nas frases abaixo: 
I. A reclamação do povo ainda não foi atendida.   II. O peixe caiu-me na rede. 

 

É correto afirmar que: 
a) ambos são adjuntos adnominais;    b) ambos são complementos nominais; 
c) o 1º é complemento nominal; o 2º , adjunto adnominal; d) o 1º  é adjunto adnominal; o 2º , complemento 

    nominal. 
 

31. Na frase “Honra aos teus pais”, o termo destacado é: 
a) objeto direto preposicionado;  b) objeto indireto;  c) complemento nominal; d) ajunto  
                 adverbial. 
 
 
 
 

 
32. Assinale a opção em que não foi destacado um aposto: 
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a) Presidenta do Brasil, Dilma tem muitos compromissos importantes.  
b) O nosso chefe, Dr. Gustavo Lima, nunca faltou ao trabalho. 
c) Dr. Gustavo Lima, nosso chefe, nunca faltou ao trabalho. 
d) A vida na cidade, companheiro, é uma luta constante. 
 

33. Todos os termos a seguir são iniciados pela mesma preposição. Assinale o que foi classificado de modo 
acertado: 
a) Bebemos do vinho que minha irmã trouxe do porto. – objeto indireto; 
b) O nascimento de uma criança é sempre muito festejado. – complemento nominal; 
c) O time do Corinthians tem uma grande torcida. – aposto; 
d) Chamam-no de dentinho. – adjunto adnominal. 
 

34. O trecho abaixo foi retirado de uma música gravada pelo grupo Skank.  
 

SUTILMENTE 
(Samuel Rosa e Nando Reis) 

(...) 
quando eu estiver triste 

Simplesmente me abrace 
E quando eu estiver louco 

Subitamente se afaste 

 
E quando eu estiver bobo 

Sutilmente disfarce 
Mas quando eu estiver morto 
Suplico que não me mate, não 

Dentro de ti, dentro de ti 
(...) 

 

Considerando esse trecho, assinale a opção verdadeira: 
a) existem cinco predicativos; 
b) todos os adjuntos adverbiais indicam modo; 
c) há verbos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e de ligação; 
d) não apresenta nenhum complemento nominal. 
 

35. Compare os termos destacados nos trechos a seguir: 
I. Cortes foram feitos no machado. 
II.Cortes foram feitos pelo machado. 
 

É correto afirmar: 
a) ambos têm a mesma função sintática. 
b) o primeiro é um termo acessório; o segundo, um termo integrante. 
c) ambos integram um predicado nominal. 
d) o primeiro é complemento nominal; o segundo, adjunto adverbial de instrumento. 
 

36. Analise os termos destacados nos trechos a seguir: 
I. Considero você inteligente. 
II.Encontrei aquela aluna inteligente. 
É correto afirmar: 
a) ambos são adjuntos adnominais.   b) o primeiro é um adjunto; o segundo, um predicativo. 
c) o 1º é um predicativo; o segundo, um adjunto. d) ambos são predicativos. 
 
37. Considerando os predicados das frases da questão 36, assinale o que for verdadeiro: 
a) ambos são verbais;    b) um é verbal; outro, verbo-nominal; 
c) um é nominal; outro, verbal;   d) ambos são nominais. 
 
O texto abaixo serve de base para a resolução das questões de 38 a 50. 
 

A Rede Social 
1.         Finalmente, a geração internet é retratada no cinema. Mais do que isso: nunca o mundo dos magos 
modernos da tecnologia havia ganhado um filme tão contundente. A Rede Social, que estreia em todo o país nesta 
sexta-feira (dia 3), preenche essa lacuna de forma exemplar. A saga da criação do Facebook não só mergulha nos 
bastidores da criação do site mais bem-sucedido da última década, como traz à tona polêmicos conflitos éticos – 
sobram puxadas de tapete por todo lado – e a dificuldade de ser aceito num mundo de gente bonita, desinibida e 
endinheirada. 
7.       Baseado no livro Bilionários por Acidente, de Ben Mezrich, o filme conta a história de Mark Zuckerberg (Jesse 
Eisenberg), aluno nerd de Harvard com sérios problemas de convívio social. Um rosto impassível, fala rápida e tato 
próximo de zero para lidar com outras pessoas não faziam de Zuckerberg exatamente um sucesso com as garotas - 
ainda mais pela mania de vestir sempre moletom e chinelos, inclusive na neve. No radar de Harvard, então, 
universidade mais tradicional dos Estados Unidos, celeiro de ministros e presidentes, ser nerd é parada duríssima, 
condenação quase imediata ao ostracismo; longe, bem longe das prestigiadas fraternidades e, claro, das garotas. 
13.      Prodígio dos computadores desde a adolescência, Zuckerberg compensava a frustração bebendo cerveja e 
criando sistemas complexos em seu quarto no campus. Após uma ou outra confusão, o hacker apareceu, aos 19 



 

________________________________________________Teste de Nível P3 11.1________________________________________________ 

5
anos, com o Facebook, verdadeira revolução nas relações humanas neste século, que só recentemente chegou 
com força ao Brasil – representou para os EUA e Europa o que o Orkut foi para o Brasil. (...) 
 

(Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/cinema/a+rede+social+e+um+classico+moderno/n1237847198752.html; em 03/12/10) 
 

38. No texto, a expressão “não só” (l.03) indica que: 
a) faz mais que mergulhar nos bastidores da criação do site mais bem-sucedido da última década; 
b) não mergulha sozinha nos bastidores da criação do site mais bem-sucedido da última década; 
c) mergulha em outros bastidores, além dos da criação do site; 
d) introduz-se uma relação de oposição, adversidade. 
 

39. No período “Finalmente, a geração internet é retratada no cinema”, não está explícito: 
a) adjunto adverbial  b) sujeito  c) agente da passiva  d) locução verbal 
 

40. Se a frase da questão anterior fosse reescrita na voz passiva sintética, a forma verbal passaria a ser: 
a) retrata-se   b) retratou-se  c) retratava-se   d) retratará-se 
  

41. A forma verbal “havia ganhado” (linha 2) está no: 
a) pretérito imperfeito composto do indicativo;  b) pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo; 
c) pretérito perfeito composto do subjuntivo;  d) pretérito perfeito composto do indicativo. 
 

42. O tempo composto da questão anterior, conjugado no futuro do presente composto do indicativo, fica: 
a) haveria ganho;  b) haverá ganhado; c) havia ganho;   d) houve ganhado. 
  

43. A palavra “ostracismo” (l.12), considerando o contexto, só não pode significar: 
a) reclusão   b) extroversão  c) afastamento   d) introspecção  
 

44. Em “que estreia em todo o país nesta sexta-feira”, os termos sublinhados são, respectivamente: 
a) objeto direto, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de tempo; 
b) objeto direto, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar; 
c) sujeito, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de tempo; 
d) sujeito, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar; 
 

45. No trecho “o filme conta a história de Mark Zuckerberg”, o termo sublinhado funciona sintaticamente como: 
a) objeto indireto;  b) aposto especificativo; c) complemento nominal; d) adjunto  
                adnominal. 
  

46. O verbo do trecho anterior, no texto, é: 
a) transitivo direto  b) transitivo indireto  c) bitransitivo   d) intransitivo  
 

47. “(...) um sucesso com as garotas” (linha 9) funciona como: 
a) predicativo   b) objeto direto   c) objeto indireto  d) complemento  
                nominal 
  

48. O trecho acima integra um predicado: 
a) verbal   b) nominal   c) verbo-nominal  d) n.r.a. 
  

49. No primeiro período do último parágrafo, o trecho “bebendo cerveja e criando sistemas complexos em seu 
quarto no campus” indica: 
a) causa;   b) conseqüência;  c) modo;   d) condição.  
50. O termo sublinhado no mesmo parágrafo funciona como: 
a) vocativo   b) aposto   c) adjunto   d) complemento  

    nominal 
 
 
 
 
 


