
INTEGRAL – SEMI – EXERCÍCIOS – LÍNGUA PORTUGUESA – GRAMÁTICA 

AULA 3 – VÍCIOS DE LINGUAGEM 
 

01. Assinale a alternativa em que a concordância do verbo grifado está CORRETA: 
a) Mesmo que se tratem de pessoas honestas, exija um fiador. 
b) É importante que haja muitas faculdades de Letras. 
c) Espero que, em fevereiro, façam dias menos ventosos. 
d) Haviam quatro semanas que o navio estava no porto. 
e) Se não houverem imprevistos, chegaremos amanhã. 
 
 02. Assinale a alternativa em que a concordância do verbo grifado está ERRADA: 
a) Onde você andava? Fazem mais de três horas que a espero. 
b) Talvez houvesse soluções melhores do que aquela. 
c) Você não acha que basta de provocações? 
d) Vão terminar acontecendo coisas desagradáveis 
e) Haviam ocorrido vários acidentes naquele local. 
 
03. Assinale a alternativa em que o verbo grifado deve ser pluralizado, a fim de que a 
concordância verbal fique CORRETA: 
a) Em fevereiro deverá fazer dias melhores. 
b) Espero que haja sobrado algumas cervejas. 
c) Já começa a haver esperanças. 
d) Aqui nunca havia feito verões tão rigorosos. 
e) Não pode haver hesitações. 
 
04. No domingo, ……… seis meses que as aulas começaram; pode-se dizer que só ………. 
trinta dias para as férias. 
a) fará           – falta 
b) farão         – falta 
c) fará           – faltam 
d) faz            – falta 
e) fazem        – faltam 
 
05. Não ……… condições para se …….. os trabalhos; mesmo que as …….., era tarde. 
a) havia              – recomeçar               – houvessem 
b) haviam           – recomeçarem          – houvessem 
c) haviam           – recomeçar               – houvesse 
d) haviam           – recomeçar               – houvessem 
e) havia               – recomeçarem          – houvesse 
 
06. Ele _________com muita prudência, na esperança de que se _______ o tempo perdido. 
a) interviu, reavesse. 
b) interveio, reavesse. 
c) interviu, reouvesse. 
d) interveio, reouvesse. 
e) interviu, rehavesse.  
 
07. Aponte a frase correta: 
a) Avançaram sobre ele, não se conteram. 
b) Não repilais quem de vós se aproxima. 
c) Se você não prever a ocasião, como agarrá-la? 
d) Requiseram inutilmente, não lhe deferiram o pedido. 
e) Busquei por muito tempo, mas não reavi o que perdera. 
 
08. Assinale a alternativa em que a lacuna abaixo deve ser preenchida com a primeira das 
palavras entre parênteses. 

 a) Cansado, pensou em ________ as malas no chão. (arrear – arriar) 
 b) O juiz pretendia ________ o requerimento. (deferir – diferir) 
 c) Tomás Antonio Gonzaga foi _________ para a África. (degradado – degredado) 



 d) Contava com a ________ de todos para evitar o escândalo. (descrição – discrição) 
 e) A quantia transportada pelos marginais era _________ (vultuosa – vultosa) 

 
09. Leia o período abaixo. 
“Mal se congestiona o tráfego [...], o fagócito move-se [...].” 
Nesse período, o conector Mal exprime noção de 
a) tempo e admitiria, em seu lugar, a locução conjuntiva logo que. 
b) tempo e seria correto substituí-lo pela locução conjuntiva visto que. 
c) modo e é antônimo do advérbio bem. 
d) modo e é homônimo do adjetivo mau. 
 
10. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente 
um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. 
a – O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o ___________ no adversário. 

(cheque/xeque) 

b – O visitante pôs a _____________ no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. 

(cela/sela) 

c – No presídio, todos os ocupantes foram trocados de _____________. (cela/sela) 

d – O filme a que assisti pertence à ______ das dez. (seção/sessão/cessão) 

 


