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Simulado sobre Flexão verbal de modo (indicativo, 
subjuntivo, imperativo) 

Concurso Professor de Português  
 
01 (Ano: 2018/Banca: COPERVE - UFSC) 
texto associado  

 
Com base no Texto 3, atribua verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmativas abaixo. Assinale a                
alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
( ) As palavras “séculos” (linha 02), “acústica” (linha 04) e “músicos” (linha 10) são               
proparoxítonas. 
( ) A palavra “irreprodutíveis” (linha 03) contém um dígrafo. 
( ) A palavra “soube” (linha 10) está empregada na terceira pessoa do singular do futuro do                 
subjuntivo. 
( ) A palavra “eles” (linha 02) retoma “melhores do mundo”. 
( ) A palavra “instrumentos” é agente da passiva na oração “os instrumentos foram tocados               
por solistas vendados” (linha 09). 
a)V – V – F – F – F 
b)F – V – V – V – F  
c)V – F – V – F – V 
d)V – V – F – F – V 
e)F – F – V – V – V 
 
02. .(Ano: 2018/Banca: COPERVE - UFSC) Considerando a sequência textual abaixo e a             
norma padrão escrita, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
Quando eu chegar à universidade e avistar o tamanho do campus, ficarei encantado,             
absorto por tudo aquilo que me espera. 
 
I. Ao se substituir os verbos “chegar” e “avistar” por “vir” e “ver”, estes devem flexionar-se                
em “vir” e “ver”, respectivamente. 
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II. Ao se substituir os verbos “chegar” e “avistar” por “vir” e “ver”, estes devem flexionar-se                
em “vier” e “vir”, respectivamente. 
III. Ao se substituir os verbos “chegar” e “avistar” por “vir” e “ver”, estes devem flexionar-se                
em “vim” e “vê”, respectivamente. 
IV. O termo “absorto” por ser substituído por “extasiado” sem prejuízo de significação. 
V. A palavra “quando” exerce a função de conjunção subordinativa adverbial temporal. 
a)Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b)Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c)Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
d)Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e)Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
 
03. (Ano: 2018/Banca: FCC) Há correspondência entre tempos e modos entre as formas             
verbais empregadas em:  
a)Caso estivesse vivo hoje, o filósofo Auguste Comte teria a oportunidade de constatar o              
quanto suas suposições se distanciaram da experiência.  
b)Independentemente da época em que fossem expressas, as previsões sobre o futuro            
sempre dirão muito mais sobre o presente de quem se arriscar a fazê-las. 
c)Por mais precisos que nossos instrumentos de medição de engarrafamentos venham a se             
tornar, é improvável que fôssemos capazes de fazer previsões a longo prazo.  
d)Quando a extensão do cosmo puder ser medida, tivéssemos chegado a um novo patamar              
da experiência humana, nunca vislumbrado por cientistas ou filósofos.  
e)O conhecimento humano possui limitações, mas é função da ciência pôr essas limitações             
à prova, a fim de que poderíamos avançar continuamente.  
 
04. (Ano: 2017/Banca: FCC) Considerada a norma-padrão, ambas as palavras destacadas           
estão corretamente empregadas na seguinte frase:  
a)Mais chance de evitar reveses ele terá, quanto mais se dispor a detalhar as etapas de                
construção da obra.  
b)Lembro bem do dia em que reavemos os valores que os estelionatários repuseram na              
conta da empresa.  
c)Acabou freiando o carro de repente porque as moças que exibiam os abaixo-assinados             
atrapalharam a sua visão.  
d)Se os indiciados entreverem a menor possibilidade de saírem ilesos, interporão os mais             
imaginativos recursos.  
e)É justo que ele medeie a negociação, mas é bom que você o previna dos desafios que                 
enfrentará. 
 
05. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale o item em que há erro de conjugação verbal em               
relação à norma culta da língua. 
a)Era necessário que o governo impusesse medidas para baratear os produtos editoriais. 
b)Seria desejável que a classe trabalhadora se entretivesse mais com a leitura de livros e               
revistas. 
c)Se o trabalhador dispor de adequadas bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo            
para o desenvolvimento cultural do país. 
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d)Era importante que se contradissesse, com as evidências disponíveis, a afirmação de que             
o trabalhador rejeita a leitura. 
e)Muitos ficarão satisfeitos quando nós propusermos a reformulação do projeto. 
 
06. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja errada: 
a)Faz mais de cinco anos que estou esperando. 
b)Havia muitas pessoas estranhas na escola hoje.  
c)Houve muitas perguntas impertinentes. 
d)Há muitas formas de resolvermos essa questão. 
e)Houveram vezes que pensei em desistir. 
 
07. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale a alternativa em que as formas verbais estão             
corretamente flexionadas. 
a)Os candidatos à eleição proporam medidas de ação social, mas esqueceram-nas  
b)Se o eleitor prevesse que seus candidatos seriam desonestos, o que faria?  
c)De onde provêm as verbas aplicadas em ações sociais? Alguém as retém? 
d)Procuro aquele funcionário competente. Quando o ver, avise-me, por favor. 
e)Se a empresa prevesse que seus lucros seriam insuficientes, o que faria? 
 
08. (Ano: 2017/Banca: FAU) 
  Texto 02: 
 
    O menino que me olha 
 
(...) Não andamos muito elegantes, nestes tempos estranhos. Não andamos muito éticos,            
nestes tempos loucos. Não que as coisas tenham sido muito melhores no tempo dos              
gregos, quando na filosófica Atenas a mulher era pouco mais do que um animal sem alma,                
era normal ter escravos e a guerra era o pão nosso. Ou na Idade Média, quando eu seria no                   
mínimo candidata à fogueira, não a da inveja, mas a concreta mesmo; nossos filhos teriam               
morrido nas Cruzadas matando alguém no Oriente (nada de novo na face da Terra). (...) 
 
Luft, Lya. O menino que me olha. Veja, São Paulo, Abril, 30 jun. 2004. Coluna Ponto de                 
Vista, p.20  
 
No fragmento “Ou na Idade Média, quando eu seria no mínimo candidata à fogueira (...). O                
verbo destacado está flexionado em qual tempo e modo?  
a)Futuro do presente do indicativo.  
b)Futuro do subjuntivo.  
c)Pretérito perfeito do indicativo.  
d)Futuro do pretérito do indicativo.  
e)Presente do indicativo. 
 
09. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) 
“Uma equipe de pesquisadores descobriu na Namíbia fósseis de esponja, que podem ser a              
primeira prova de vida animal na Terra, o que faz remontar em milhões de anos a data                 
estimada da aparição desta forma de vida.  

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/  

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
Os fósseis estavam, em sua maioria, no Parque Nacional de Etosha e também em               

outros pontos do país africano, em rochas de até 760 milhões de anos. 
A descoberta é de uma equipe internacional de dez pesquisadores que publicaram seus              

resultados no “South African Journal of Science". 
A comunidade científica considera que a vida animal teria surgido na Terra entre 600               

milhões e 650 milhões de anos. (...)". Texto adaptado: “Fóssil altera data de surgimento da               
vida animal na terra”.                           (www.folha.uol.com.br). 
 
Em função da forma verbal “teria surgido", é possível concluir que a informação da              
descoberta é:  
a)uma certeza dos estudiosos.  
b)uma opinião dos descobridores.  
c)uma possibilidade sugerida. 
d)uma dúvida sobre a descoberta. 
e)uma hipótese já comprovada. 
 
10. (Ano: 2017/Banca: MS CONCURSOS)  Texto associado 
                                  Motivo (Cecília Meireles) 
 Eu canto porque o instante existe 
E a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
Sou poeta. 
                            Irmão das coisas fugidias, 
Não sinto gozo nem tormento.     Atravesso noites e dias 
No vento. 
Se desmorono ou se edifico, 
Se permaneço ou me desfaço,      - Não sei, não sei! Não sei se fico 
Ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo:   - Mais nada.  
 
Qual é o tempo verbal e o modo em que estão todos os verbos do poema, com exceção de                   
“estarei”?  
a)Presente, subjuntivo.  
b)Pretérito imperfeito, indicativo.  
c)Pretérito mais-que-perfeito, indicativo.  
d)Presente, indicativo. 
 
GABARITO 

01. a 
02. e 
03. a 
04. e 
05. c 
06. e 
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07. c 
08. d 
09. c 
10. d 
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