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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

BASEADOS EM NOSSA AULAS, CADERNOS E APOSTILAS 

 

 01. (FMU-SP) Assinale a única alternativa incorreta quanto à regência do verbo. 

 

a) Perdoou nosso atraso no imposto. 

b) Lembrou ao amigo que já era tarde. 

c) Moraram na rua da Paz. 

d) Meu amigo perdoou ao pai. 

e) Lembrou de todos os momentos felizes. 

 

02. (FGV-SP) Assinale a alternativa em que há erro de regência verbal. 

 

a) Os padres das capelas que mais dependiam do dinheiro desfizeram-se em elogios à garota. 

b) As admoestações que insisti em fazer ao rábula acabaram por não produzir efeito algum. 

e) Nem sempre o migrante, em cujas faces se refletia a angústia que lhe ia na alma, tinha como resolver 
a situação. 

d) Era uma noite calma que as pessoas gostavam, nem fria nem quente demais. 

e) Nem sempre o migrante, cujas faces refletiam a angústia que lhe ia na alma, tinha como resolver a 
situação. 

 

03. (UFG) Indique a alternativa correta. 

 

a) Sempre pago pontualmente minha secretária. 
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b) Você não lhe viu ontem. 

e) A sessão fora assistida por todos os críticos. 

d) Custei dois anos para chegar a doutor. 

e) O ideal a que visavam os parnasianos era a perfeição estética. 

 

04. (UFSCar-SP) Assinale a alternativa correta quanto à regência: 

 

a) A peça que assistimos foi muito boa. 

b) Estes são os livros que precisamos. 

c) Esse foi um ponto que todos se esqueceram. 

d) Guimarães Rosa é o escritor que mais aprecio. 

e) O ideal que aspiramos é conhecido por todos. 

 

05. EM CADA QUESTÃO, ASSINALE A ÚNICA FRASE ONDE SE EMPREGA O ACENTO DA CRASE: 

 

  a) Refiro-me a alunas estudiosas. 

  b)Refiro-me a esta aluna aqui. 

  c)Refiro-me a todas as alunas. 

  d) Refiro-me a uma aluna em especial. 

  e) Refiro-me aquela aluna. 

 

 06.a) Faço alusão a meu pai. 

      b) Faço alusão a várias cidades. 

      c) Faço alusão a primeira aluna da turma. 

      d) Faço alusão a alguma aluna. 

      e) Faço alusão a essa cidade aí. 

 

 07. a)Saiu a andar a pé. 

       b) Levam as moças a uma fuga. 

       c)Ficou a discorrer a respeito dos estudos. 

       d)professora não chegou a tempo. 

       e) Só as primeiras horas da noite pôde assistir a cerimônia. 

 

 


