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PORTUGUÊS PLAY

A

prender português é essencial para sua aprovação, por isso
estou disponibilizando para você 10 questões totalmente
gratuitas, a fim de que você aprenda ainda mais as regras
gramaticais. As questões estão comentadas de forma
objetiva, ainda passo algumas dicas e macetes sobre várias
assuntos.
O problema em aprender português está certamente na
didática do professor, por isso escolha sempre um professor
capaz de lhe passar o conteúdo de forma simples e objetiva. O
Português Play lhe concede uma plataforma com dicas e
macetes para simplificar seus estudos; curso completo de
gramática, redação e interpretação de texto; há também
centenas de questões comentadas em vídeo para você fixar
ainda mais a matéria e 1100 questões em pdf comentadas por
assunto.
Ao assinar no curso, você ainda conta com suporte direto
comigo (Professor Leo) por 1 ano para tirar suas dúvidas; elas são
respondidas pelo WhatsApp dentro de 24h. Imagine sempre ter
um professor particular para ajudar você! ISSO É POSSÍVEL NO
PORTUGUÊS PLAY.
SALVE MEU CONTATO E ME AVISE PARA EU ADICIONAR
VOCÊ EM MINHA LINHA DE TRANSMISSÃO, A FIM DE RECEBER
MAIS CONTEÚDOS GRATUITOS.
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A) Não se emprega "lhe" e "de" juntos, pois os dois indicam objeto indireto; o verbo
deve ter um objeto direto e outro objeto indireto. Lembre-se de que o pronome "lhe",
em regra, faz papel de objeto indireto; a preposição "de" também. A frase ficaria
correta assim:
Informou-lhe que viria.
B) Note que há dois objetos diretos: o pronome oblíquo "o" e a conjunção "que"; a
frase deve apresentar um objeto direto e outro objeto indireto, portanto a forma
correta seria:
Informou-o de que viria.
C) O termo "a ela" exerce a função de objeto indireto, dado que ocorre a preposição
"a" antes do pronome reto "ela". A conjunção "que" faz papel de objeto direto:
Informou algo a alguém:
Informou a ela que viria. / Informou que viria a ela.
D) Ocorrem dois objetos indiretos: "ao" e "de", portanto o correto seria:
Informou o jovem de tudo. / Informou ao jovem tudo.
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Para encontrar sujeito, basta questionar o verbo, antes de achar o objeto direto,
encontre sempre o sujeito primeiro com uma destas perguntas:
Verbo + o quê? / Quem + Verbo?
a) Vende-se LOTE.
Vende-se o quê? Resposta "LOTE". O sujeito é lote.
b) TUDO cura o tempo. Quem cura? Resposta "O TEMPO". O sujeito é "o tempo",
analise o contexto, pois o tempo cura tudo; tudo é curado com o tempo.
c) Há de existir VAGA. Há de existir o quê? Resposta "VAGA". O sujeito é vaga. Não
confunda com a locução "há de haver", esta não apresenta sujeito.
d) Aos homens cabe FALAR. Cabe o quê? Resposta "FALAR". O sujeito é oracional
"falar". Colocando na ordem direta: Falar cabe aos homens. O termo "aos homens"
não pode ser sujeito, pois está preposicionado.
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a) "mal-humorado" é grafado com "mal", pois pode ser substituído por
"bem": mal-humorado = bem-humorado
b) O termo "aonde" deve indicar "movimento"; já o termo "onde" indica lugar
"fixo", sem movimento. O correto seria: Onde estava você?
c) O adjetivo "mau" tem seu feminino "má", o qual é empregado quando se
refere a um ser feminino: Ela é má com ele.
d) Quando houver ideia de futuro, deve-se empregar "a": A festa será a 5
dias; algo que ocorrerá. Já o "há" indica passado: A festa foi há 5 dias.
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A crase é a fusão de "a" preposição + "a" artigo", podendo também ser a
fusão de preposição "a" + pronome demonstrativo "aquele, aquela, aquilo".
a) No pronome "aquela", basta trocar por "a esta"; caso seja possível tal
troca, haverá a crase, por isso empregaremos o sinal indicativo de crase
(acento grave): Estudarei àquela hora.
b)O pronome "aquele", se trocado por "ao", haverá o emprego do sinal grave
"àquele" = Ao jantar eu fui. / Fui ao jantar.
c) O termo "a noite" exerce a função de sujeito; tal função não pode vir com
crase. Quem está linda? A resposta é "a noite = sujeito simples.
d) É possível o emprego do acento grave antes de pronomes
POSSESSIVOS FEMININOS: SUA, TUA, MINHA, NOSSA E VOSSA, sendo,
em regra, um caso facultativo, desde que a regência peça a preposição. A
frase na ordem direta seria: Dedico-me à nossa filha.
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a) A palavra "período" é uma proparoxítona, sendo separada: pe-rí-o-do.
Note que o acento é na terceira sílaba.
b) A palavra "saída" foi acentuada por ser um hiato, embora esteja na
segunda sílaba, entra na regra do hiato: sa-í-da.
c) A palavra "revê-la" é uma oxítona terminada em "e", por isso se acentuou,
dado que se acentuam as oxítonas terminadas em "a, em, o, em" seguidas
ou não de "s". Uma dica é sempre excluir o pronome oblíquo da palavra,
ficando: revê.
d) A palavra "bíceps" é um paroxítona terminada em "ps"; acentuam-se
todas as não terminadas em "a, e, o, em, ens", note que é o contrário das
oxítonas. A separação ficaria: bí-ceps.
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a) demais = muito # de mais = a mais
Colocou açúcar de mais = a mais.
b) tampouco = nem # tão pouco = muito pouco
Estudei tão pouco hoje = muito pouco
c) senão = do contrário # se não = caso não
Estude, senão errará = do contrário
d) acerca de = sobre # cerca de = aproximadamente
Moro cerca de 2 quadras.
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a) Em palavras terminadas em "r", basta acrescentar "es", portanto temos:
abajures, juniores, banneres...
b) Em palavras terminadas em "u", basta acrescentar "S", portanto temos:
degraus, troféus, chapéus...
c) Algumas palavras terminadas em "n" podem assumir dois plurais: hífens
ou hífenes - abdômenes ou abdomens - gérmenes ou germens.
d) Em palavras terminadas em "s", basta acrescentar "es", portanto "país"
seria "países"; mas note que foi feito o plural diminutivo que é
"paisezinhos".

portuguesplay.com.br

Página 10

Antes de encontrar o objeto direto, procure sempre encontrar o sujeito
"primeiramente"; para encontrar o sujeito, basta questionar o verbo: verbo +
o quê?
a) Apareceu o quê? A resposta é "meu livro", exercendo a função de sujeito
e o verbo é intransitivo; basta colocar na ordem direta: Meu livro apareceu.
b) Surgiu o quê? A resposta é "uma vaga", exercendo a função de sujeito e o
verbo é intransitivo; basta colocar na ordem direta: Uma vaga surgiu.
c) Falou-se o quê? A resposta é "a verdade", exercendo a função de sujeito
e o verbo é intransitivo; basta colocar na ordem direta: A verdade foi falada.
d) O termo "o braço" é o complemento verbal (objeto direto) = Cortou o
braço dele. Note que o sujeito é "Ele", tendo um sujeito oculto.
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O correto seria:
a) Pessoas havia na festa. = verbo "haver" = "existir" fica no singular.
b) O pronome relativo "quem" aceita duas formas:
1) O verbo pode concordar com o termo anterior:
Somos nós quem pagamos uma conta. / São eles quem sabem a verdade.
2) O verbo pode concordar com o pronome reto "ele", ou seja, você pode
trocar o termo "quem" pelo pronome "ele".
Somos nós quem (ele) paga uma conta. = Ele paga a conta.
São eles quem (ele) sabe a verdade. = Ele sabe a verdade.
c) Não nós convém falar. = Sujeito é "falar", ocorre o sujeito racional, por isso o
verbo deve ter acento agudo; o sujeito não é o prono oblíquo "nós".
|
d) Esperar cabe aos homens. = Sujeito racional "esperar"; o verbo deve ficar
no singular, pois o sujeito não vem preposicional
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a) O verbo "ver" tem como futuro do subjuntivo "vir"; bastando trocar a vogal
"e" pelo "i":
Se eu vir você. / Quando eu vir você.
b) O verbo "intervir" segue a conjugação do verbo "vir", note que existe um
prefixo "inter", basta isolá-lo e conjugar o verbo: eu vim, ele veio...
Agora, basta somar o prefixo à conjugação do verbo "vir":
Ele inter + veio = interveio / Eu inter + vim = intervim
c) O verbo "prever" segue a conjugação do verbo "ver", basta isolar o prefixo
e conjugação o verbo e depois somá-lo ao prefixo:
Se ele vir = pre + vir (previr) / Se ele visse = pre + visse (previsse)
d) O verbo "vir" no presente do indicativo se conjugação "vimos".
Eu venho / Nós vimos = presente
Eu vim / Nós viemos = passado
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Tenha acesso aos nossos e-books completos
(Boleto ou Cartão de crédito)

