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Exercícios de Revisão dos Temas
Trabalhados
1. Leia o texto e responda.
Na contramão dos carros ela vem pela calçada, solar e musical, pára diante de um pequeno
jardim, uma folhagem, na entrada de um prédio, colhe uma flor inesperada, inspira e ri, é a própria
felicidade – passando a cem por hora pela janela. Ainda tento vê-la no espelho, mas é tarde, o
eterno relance. Sua imagem quase embriaga, chego no trabalho e hesito, por que não posso
conhecer aquilo? – a plenitude, o perfume inusitado no meio do asfalto, oculto e óbvio. Sempre
minha cena favorita. Ela chegaria trazendo esquecimentos, a flor no cabelo. Eu estaria à espera,
no jardim. E haveria tempo.
(CASTRO, Jorge Viveiros de. De todas as únicas maneiras & outras. Rio de Janeiro: 7Letras,
2002. p.113)
Ao longo do texto I, utilizam-se dois tempos verbais. Identifique-os e justifique o emprego de cada
um, considerando a experiência narrada no texto.

2. "Apesar de abominar, por exemplo, a violência e a corrupção, acho-as consequências de
nossos atos, pelos quais somos, em medidas diversas, responsáveis."
(José Ubaldo Ribeiro)
As palavras em destaque referem-se respectivamente a:
a) violência e a corrupção - nossos atos
b) a corrupção - nossos atos
c) a violência e a corrupção – responsáveis
d) a violência – responsáveis
3. No período: “O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse apoio
naquela difícil empresa”, os verbos andar (andava), conseguir (conseguiu) e dar (desse), quanto à
preposição, classificam-se em:
a) intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto
b) de ligação, transitivo direto, transitivo direto e indireto
c) de ligação, transitivo direto e indireto, transitivo direto e indireto
d) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto
e) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto

4. Por definição, "oração coordenada que se prende à anterior por conectivo é denominada
sindética e é classificada pelo nome da conjunção que a encabeça".
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Assinale a alternativa onde aparece uma coordenada sindética explicativa, conforme a definição.
a) A casaca dele estava remendada, mas estava limpa.
b) Ambos se amavam, contudo não se falavam.
c) Todo mundo trabalhando: ou varrendo o chão ou lavando as vidraças.
d) Chora, que lágrimas lavam a dor.
e) O time ora atacava, ora defendia e no placar aparecia o resultado favorável.
5. Na frase “Argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas” as orações introduzidas
por que são respectivamente :
a) Ambas subordinadas substantivas objetivas diretas
b) Ambas subordinadas subjetivas
c) Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva
d) Subordinada objetiva direta e coordenada assindética
e) Subordinada substantiva objetiva e subordinada substantiva predicativa
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Gabarito
1. Os tempos verbais empregados são o presente e o futuro do pretérito. O presente
expressa a experiência concretizada pelo eu-poético e o futuro do pretérito expressa a
experiência projetada, a hipótese, o desejo.
2. A
3. B
4. D
5. C
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