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Questão 1) 
a) Der; Ficará. 
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b) Jogou; Nadaria/Nadava; Nadasse. 
 

Questão 2) 
a) dividi/dividirei. 

b) joguei/jogarei. 

c) entreguei/entregarei. 

d) fiquei/ficarei. 

e) fiz/farei. 
 

Questão 3) 
a) trouxe/trarei. 

b) detiveram/deterão. 

c) mantive/manterei. 

d) pôde/poderá. 

e) fizemos/faremos. 
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Questão 4) 
a) Eu passeio/Nós passamos. 

b) Eles retribuem/Nós retribuímos. 

c) Ele folheia/Nós folheamos. 

d) Eu construo/Eles constroem. 

e) Eu copio/Nós copiamos. 
 

Questão 5) 
a) Se as pessoas fossem para fora e vissem as 
estrelas… 

b) Bom, quando você olha para o infinito, você 
perceberá que existem coisas mais importantes do 
que aquilo que as pessoas fizeram todo dia. 
 

Questão 6) 
a) cantemos. 

b) corrijam. 

c) conheçam. 

d) almoce. 

e) fiquemos. 
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Questão 7) 
a) Se nós jogarmos xadrez, eles também jogarão. 
Se nós jogássemos xadrez, eles também jogariam. 

b) Se ela perder o ônibus, nós também perderemos. 
Se ela perdesse o ônibus, nós também perderíamos. 

c) Se eu puder chegar a tempo, eles também poderão. 
Se eu pudesse chegar a tempo, eles também 
poderiam. 

d) Se nós quisermos sair, elas também quererão. 
Se nós quiséssemos sair, eles também quereriam. 

e) Se eles fizerem a pesquisa, nós também faremos. 
Se eles fizessem a pesquisa, nós também faríamos. 
 

Questão 8) 
Ordem. 
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Questão 9) 
a) sobe, desce, pula, volta, leva, busca, pega, vai. 

b) suba, desça, pule, leve, busque, pegue, vá. 
 

Questão 10) 
a) O domador. 

b) Não, porque, em casa, a mulher assume o papel do 
domador, gritando –lhe ordens do mesmo modo que 
faz para domar os leões no circo. 
 

 

Questão 1) 
O humor está no jogo se sentidos entre o pronome e a 
forma verbal do presente do indicativo do verbo 
conseguir, pois ambos são escritos e pronunciados da 
mesma forma(um caso de palavras homônimas 
homógrafas). 
 

Questão 2) 
a) Na terceira. 

b) na segunda. 
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Questão 3) 
a) No presente do indicativo. 

b) Apague a luz 

c) O amigo está em casa 
A ligação da energia está concluída. 
Ele já pode ir ao encontro do amigo, porque este o 
aguarda. 



Questão 4) 
Resposta Pessoal. 
 

Questão 5) 
A letra C. 
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Questão 6) 
a) Os da primeira frase estão no pretérito imperfeito 
do indicativo; os da segunda, no pretérito perfeito do 
indicativo. 

b) Na primeira. 

c) Na segunda. 
 

Questão 7)  
a) Guardas, façam fogo!/Guardas, atirem! 

b) Garoto, circule!/Garoto, vá circulando! 

c) Levante as mãos!/Ponha as mãos ao alto! 

d) Não bata a porta. 

e) Não largue a minha mão na feira. 

f) Isso é um absurdo!Explique –me novamente. 
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Verbos Regulares e Irregulares 
 

Questão 1)  
Não, ele voltou à situação inicial; apesar dos 
conselhos, ele não sabe o que fazer. 
 

Questão 2) 
Respectivamente os verbos ser e fazer. 
 

Questão 3) 
Sim. 
 

Questão 4) 
Não. 
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Questão 1) 
Era. 
Amava … cavara. 
Conseguiu. 
Viu. 
Conseguiria. 
Atendeu. 
Veio. 
Enrouqueceu. 
Chegou … fez. 
Bateu. 
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Ouvia. 
Estivesse. 
Vieram. 
Aproximaram. 
Havia. 
Condoeu. 
Encheu … pôs. 
 

Questão 2) 
a) vamos. 

b) veem. 

c) vem. 

d) vêm. 

e) vimos. 

f) têm. 
 

Questão 3) 
a) esteja. 

b) seja. 

c) haja. 

d) vá. 

e) sejam. 
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Questão 5) 
a) Se nós virmos o filme, eles também verão. 
Se nós víssemos o filme, eles também veriam. 

b) Se os professores vierem para o evento, os alunos 
também virão 
Se os professores viessem para o evento, os alunos 
também viriam. 

c) Se nós formos ao teatro, às crianças também irão. 
Se nós fôssemos ao teatro, as crianças também iriam. 

d) Se nós pudermos viajar nas férias, eles também 
poderão. 
Se nós pudéssemos viajar nas férias, eles também 
poderiam. 

e) Se ela tiver razão, nós também teremos. 
Se ela tivesse razão, nós também teríamos. 
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Questão 6) 
a) Caibam; Coubessem; Couberem. 

b) Saiba; Soubesse; Souber. 

c) Tragam; Trouxessem; trouxerem. 
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Questão 1) 
Entre outras: seu, possui, capacidade, secura, saliva, 
impressão, transpiração, suor, etc. 
 

Questão 2) 
a) seu, secura, saliva, suor. 

b) essa impressão. 

c) capacidade. 

d) transpiração. 
 

Questão 3) 
reservatório, resiste. 
 

Questão 4) 
a) capacitar, capacitação, capacitador, capacíssimo, 
capacitado. 

b) seco, secar, secador, secadora, secagem, 
secadouro. 

c) consumidor, consumo, consumista, consumismo, 
consumível. 
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Questão 1) 
a) redução. 

b) contradição. 

c) reprodução. 

d) interrupção. 
 

Questão 2) 
a) influência. 

b) consequência. 

c) desistência. 

d) existência. 

e) assistência. 

f) obediência. 

g) aparência. 

h) paciência. 
 

Questão 3) 
a) admirasse. 

b) O gato desconsidera o dono, não vê nele valores 
que possam ser revelados publicamente. 
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Questão 4) 
a) averiguação. 

b) demolição. 

c) retribuição. 

d) admiração. 

e) traição. 

f) correção. 

g) retribuição. 

h) avaliação. 
 

Questão 5) 
a) cretinice. 

b) idiotice. 

c) criancice. 

d) tolice. 

e) meiguice. 

f) maluquice. 
 

Questão 6) 
a) empalidecer. 

b) encarecer. 

c) enternecer. 

d) enfraquecer. 

e) enrouquecer. 

f) emudecer. 
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Questão 7) 
Associação … parceiros. 
Nascimento. 
Sobrevivência. 
Espécie. 
Ameaçada … preciso. 
Assim. 
Espaço. 
Suficiente. 
Você faz. 
Diferença. 
Faça … doação … site. 
Agência. 
Conservado. 
 

Questão 8) 
a) emissão. 

b) depressão, depressivo. 

c) sucessão, sucessivo. 

d) omissão. 

e) permissão, permissivo. 

f) intromissão. 
 

Questão 9) 
a) talvez. 

b) espontâneo. 

c) misto. 

d) fascículo. 


