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Podem ser verbos de ligação: ser, estar, ficar,
andar, viver, continuar, permanecer... Todavia
é necessário que não haja ação e que haja
predicativo do sujeito (qualidade).

a/b) Ao lado do substantivo, o termo
"bastante" é um adjetivo e deve concordar
com ele: Bastantes pessoas ou pessoas
bastantes. Tanto faz "bastante" vier antes ou
depois do substantivo.

a) É verbo de ligação, pois apresenta sentido
de estado e apresenta predicativo do sujeito
"feliz".

c) As expressões: é muito, é pouco é
b a s t a n t e " fi c a m n o s i n g u l a r q u a n d o
acompanha quantidade: 20 livros é bastante.

b/c) Não há predicativo do sujeito, logo
"estava e ficou" não são verbos de ligação;
passam a ser verbos intransitivos.

d) O termo "bastantes = muitos": Não quero
livros, já tenho MUITOS.

d) Verbo de ligação não apresenta "ação";
portanto é apenas um verbo intransitivo "sair".

GABARITO: C

GABARITO: A
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a) O termo "obrigado" deve concordar com o
falante em número (plural ou singular) ou
gênero (masculino ou feminino). Note que "a
mulher" que agradeceu, portanto deve ser
empregado "obrigada".
b) O termo "em anexo" fica invariável,
funcionando como advérbio: As cartas
seguem em anexo à ficha. Caso não
houvesse a preposição "em", o termo "anexo"
iria variar.
c) O correto seria: Os jovens disseram
"obrigados", pois o termo "obrigado" deve
concordar com o substantivo "jovens",
explicado na alternativa "a".
d) O termo "proibida" funciona como adjetivo,
portanto deve concordar com "entrada"; não
confunda com a expressão "É PROIBIDO"
que vem seguida do verbo ser.
GABARITO: D
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a) Quando houver "i" entre duas vogais, a
última ficará sozinha, desde que a última
vogal termine em "a, e, o": mei-a - mei-o mei-e.
b) Se houver prefixo "sub", ele deverá ficar só
se a próxima letra da segunda palavra
começar com consoante: sub-li-nhar. Note
que a palavra é "linhar", sendo o "sub" apenas
um prefixo.
c) Muito cuidado com palavras que
apresentam prefixo, a separação é feita de
traz para frente - cada vogal puxa uma
consoante: para + psicologia = pa-rap-si-co-logi-a. Não confunda com a palavra: psi-co-logi-a.
d) Para que o "i" fique só, é necessário que
ele seja hiato, normalmente virá com acento;
portanto ocorre apenas um ditongo: gra-tui-to.
GABARITO: C
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a) Em palavras com letras idênticas (final +
início), deve haver o emprego do hífen: microônibus, inter-relação, micro-ondas, arquiinimigo...
b) Em palavras com letras diferentes (final +
início), não há mais hífen: infraestrutura,
superinteligente, autoescola, malvisto...
c) Nos prefixos "co, re, pre" não haverá hífen,
mesmo que as letras sejam iguais:
preexistente, cooperar, reenviar... Não
confunda com os prefixos "sem, pré, ex, vice"
que devem apresentar hífen: pré-candidato,
pré-escola, ex-diretor, sem-teto, vice-diretor....
d) Em palavras com letras diferentes e a
segunda palavra começa com "s", deve
dobrar tal consoante: minissaia, antissocial...
Quando houver prefixo "sub + r", haverá o
emprego do hífen"sub-reino, sub-região...

a) O verbo "chegar" é um verbo intransitivo,
todavia vem acompanhado de um adjunto
adverbial; não se deve empregar a preposição
"em", mas "a, ao": Chegou a casa cedo. Sem
acento grave, pois a palavra "casa" não está
determinada.
b) O verbo "pagar" quando tem complemento
"pessoa", pede a preposição "a, ao": Pagou
ao jovem.
c) O verbo "implicar", no sentido de
"acarretar", não aceita a preposição "em, no,
na"; deve-se empregar objeto direto: Isso
implica demissão.
d) O verbo "assistir", no sentido de "ajudar",
pede objeto direto: O médico assistiu a jovem.
GABARITO D

GABARITO B
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a) Basta inverter a frase: Falar é fácil para
mim. Note que a inversão está correta, logo o
pronome "mim" foi empregado de forma
correta. O sujeito é o verbo "falar" = sujeito
oracional.

a) O substantivo "dó" é uma palavra
masculina; logo se emprega "o dó - um dó".

b) "Ficou para mim falar." O sujeito do verbo
"falar" é o pronome reto "eu", portanto o
correto seria: Ficou para eu falar, ou seja:
Ficou para que eu falasse.

c) A palavra "alface" é feminina; pense na
folha: a folha de alface, portanto o correto é:
a alface.

c) "É difícil para eu dizer." Vamos inverter:
Dizer é difícil para mim. Quando há adjetivo
antes da preposição "para", emprega-se o
pronome "mim".

b) Também a palavra "açúcar" é masculino,
representa o gosto: o açúcar, muito açúcar.

d) O correto é "a cal", usada para pintar; não
se emprega "o cal", como muitos falam.
GABARITO D

d) Após a preposição "entre", não se emprega
o pronome reto "eu" como complemento; mas
o pronome oblíquo "mim": Ficou entre mim e
você.
Macete: Adjetivo + para = mim
É fácil para mim dizer.
Ficou difícil para mim explicar.
GABARITO: A
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a) O verbo "casar-se" é um verbo pronominal
no sentido de "relacionar"; portanto o correto
seria "Ele se casou com Maria.".
b) Derivados de verbos terminados em
"ENDER" são grafados com "S": pretender =
pretensão, pretensioso / ascender =
ascensão...
c) Verbos no futuro do pretérito (terminados
em "ria") fazem com que o pronome fique na
posição de próclise: Dir-lhe-ia a verdade.
d) A palavra "muçarela" é grafada com "Ç",
não erre mais.
GABARITO: D

a) O termo "um" exerce a função de pronome
indefinido "um, uns" quando vem ao lado do
verbo, pode ser trocado por "algum", sendo
entendido como pronome indefinido.
b) Todo "a" antes de plural é meramente uma
"preposição", pois o artigo deve concordar
com o substantivo posterior.
c) O "artigo" deve sempre acompanhar o
substantivo ou a palavra de valor substantivo;
note que isso só ocorre na letra C, dado que o
termo "quê" é um substantivo. Isso sempre
ocorrerá quando ele vier no final da frase ou
com acento circunflexo.
d) O termo "uma", acompanhando o
substantivo "hora", exercerá a função de
numeral.
GABARITO: C
RESUMO DO PROFESSOR LEO
um + substantivo = artigo
a + plural = preposição
o + quê = artigo
uma + hora = numeral
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