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APRESENTAÇÃO 

Caro aluno, 

Essa é uma apresentação do Português nos vestibulares do IME. O que isso significa? O foco 
aqui está em:  

➢ Entender os pontos tradicionalmente mais pedidos nas provas; e 
➢ Promover revisão da matéria e prática de exercícios.  

Aqui você encontra um material mais esquemático, cujo objetivo é fazer com que você 
entenda de que modo o português é cobrado no IME. Também incluímos um capítulo de um dos 
assuntos mais cobrados nesses vestibulares, para que você conheça nossa metodologia de trabalho 
no Estratégia Vestibulares.  

Claro que para estes vestibulares você precisa mandar muito bem em exatas! Mas o que às 
vezes muitos candidatos esquecem é que o Português é uma matéria obrigatória deste vestibular.  

Ter bom conhecimento em Português (gramática, interpretação de texto, literatura e 
redação) é um diferencial diante dos outros candidatos. 

Antes de tudo, vamos entender melhor como o português é cobrado nas provas do IME.  

 

IME  

O IME (Instituto Militar de Engenharia) é uma instituição universitária do Exército Brasileiro. 
Está localizado na cidade do Rio de Janeiro e é considerado um centro de excelência em engenharia.  

O aluno deve ingressar no curso de Engenharia (como militar da ativa ou da reserva) e após 
um ano de ciclo básico deve optar por uma das seguintes especialidades:  

Fortificação e Construção (Eng. Civil) 

Elétrica 

Eletrônica 

Comunicações 

Mecânica e de Armamento 

Mecânica e de Automóveis 

Materiais 

Química 

Cartografia e Computação 

Quanto às vagas, o IME apresentou, no último vestibular, 7 vagas para candidatos da ativa e 
24 vagas para candidatos da reserva.  
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O setor de português do vestibular do IME nos últimos 10 anos dividiu-se em: 

 

 

Dentro de Interpretação de texto, esses são os temas mais cobrados: 

 

  

Dentro de Gramática, esses são os temas mais cobrados: 

33 Questões (43%)

35 Questões (44%)

3 Questões (4%)

7 questões (9%)

Interpretação de texto Gramática Estilística Semântica

8 questões (37%)

8 questões (36%)

6 questões (27%)
Texto jornalístico e científico

Texto literário em prosa

Texto literário em verso
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Dentro de Estilística e Semântica, esses são os temas mais cobrados:  

 

 

Os temas de redação são ligados a: 

 

 

17 questões (38%)

16 questões (36%)

6 questões (13%)

6 questões (13%) Sintaxe

Morfologia

Ortografia e
pontuação

Gêneros
textuais e
literários

3 questões(30%)

7 questão (70%)

Figura de linguagem

Vocabulário

65%

26%

9%

Sociedade Subjetividade Relações interpessoais
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Nosso material irá abarcar interpretação de texto, gramática e literatura, com foco nas obras 
de leitura obrigatória. Dentro de cada uma dessas áreas, identificamos algumas tendências. Esses 
serão os tópicos mais explorados nas aulas.  

Neste material, você encontrará: 

➢ Classes de palavras (ou classes gramaticais) e suas estruturas; 
➢ Exercícios do IME, dos últimos 10 anos, comentados; e 
➢ Dois exercícios do ITA, também comentados.  

 

Vamos juntos? 

 

QUEM SOU EU? 

Olá! 

Meu nome é Celina Gil e fui a responsável por este material que você está vendo. Em 2019, 
eu completo 10 anos de USP. Ingressei na USP em 2009, no curso de Letras, onde me formei em 
Português e Latim. Hoje em dia, faço doutorado em História do Teatro também pela USP. Ou seja, 
pode contar comigo tanto para gramática e redação quanto para literatura. 

Também sou formada em Cinema, pela FAAP. Por isso, muitas vezes, ao longo dos meus 
materiais, você pode encontrar dicas de filmes, games e séries ajudar deixar o estudo mais divertido. 

Já dei aula para crianças, mas especializei-me em trabalhar com 
jovens e adolescentes, principalmente em cursos preparatórios para 
provas e vestibulares. 

Montei esse curso de modo que você possa ter contato com a 
teoria e sua aplicação prática. A maioria dos exercícios que você 
encontra aqui veio de provas do ITA, IME e de outros grandes 
vestibulares semelhantes. Espero que ajude você a passar por esse 
momento tão importante.  

 

1 – CLASSES DE PALAVRAS E SUAS ESTRUTURAS 
As palavras da língua portuguesa são divididas em dez classes, cada uma com mais uma série 

de possibilidades e subdivisões: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, 
advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Essas classes podem ser separadas em variáveis 
e invariáveis.  
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Não se assuste! Parece muito conteúdo, mas é mais importante que você o entenda do que 
o decore. Muitas questões do IME envolvem o conteúdo deste módulo ainda que não 
necessariamente cobrem a classificação. Leia e procure compreender o conteúdo.  

 

1.1- PALAVRAS VARIÁVEIS 

Substantivo 

Aquilo que dá nome às coisas. São substantivos as palavras que representam pessoas, 
objetos, fenômenos, lugares, ações, sentimentos, estados físicos/emocionais e qualidades.  

Um substantivo pode ser simples ou composto. 

Simples – É formado apenas por um radical. Ex.: banana, pé, flor etc.  

Composto – É formado por mais de um radical. Ex.: banana-da-terra, pontapé, couve-flor, etc.  

Além disso, o substantivo pode ser primitivo ou derivado.  

Primitivo – dá origem a outras palavras. Ex.: pedra, ferro etc. 

Derivado – se origina de outra palavra + sufixo ou prefixo. Ex.: Empedrado, ferrovia etc.  

Classificação do Substantivo 

Comum 

Indica a totalidade de 
seres de uma espécie 
ou designa uma 
abstração. 

Ex.: casa, cachorro, 
beleza, coragem. 

OBS: substantivos 
comuns podem ser 
coletivos, ou seja, 
palavras no singular 
que representam 
grupos (manada, 
matilha, semana, etc.) 

Próprio 

Nome que 
particulariza alguém 
pertencente a 
determinado conjunto 
ou espécie.  

Ex.: João, Brasil, Tietê, 
Pinheiros.  

Possuem nomes 
próprios, 
principalmente: 
pessoas, lugares e 
animais de estimação.   

 

Concreto 

Indica os seres (reais 
ou imaginários) 
propriamente ditos. 

São independentes. 

 

Ex.: pessoas, animais, 
vegetais, minerais, 
mitos e lendas, 
profissões, locais, 
instituições, objetos 
etc. 

 

Abstrato 

Indica elementos e 
realidades imateriais.  

São dependentes, ou 
seja, só existem em 
função e outros.  

 

Ex.: sentimentos, 
estados emocionais 
físicos, qualidades,  
ações etc.  

 

 

Quanto ao grau dos substantivos e seus significados mais frequentes: 
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Normal 

Denota neutralidade. 

Ex.: Nariz, boca, pé.  

Aumentativo 

Denota exagero ou tom 
pejorativo (depreciação).  

Ex.: Narigão, bocarra, pezão.  

Diminutivo 

Denota pequenez ou tom 
afetivo (carinho). 

Ex.: Mãozinha, boquinha, 
pezinho.  

 

Adjetivo 

Palavra que se relaciona ao substantivo, caracterizando-o, podendo expressar um modo de 
ser, qualidade, aspecto ou estado. Deve sempre concordar com o substantivo a que se refere.  

Assim como o substantivo, o adjetivo pode ser simples ou composto; primitivo ou derivado.  

Simples – grande, doce etc. 

Composto – amoroso, acelerado etc. 

Primitivo – claro, brasileiro etc.  

Derivado – castanho-escuro, ítalo-americano etc.  

Locuções adjetivas 

Ao invés de um adjetivo, podem aparecer as chamadas locuções adjetivas: expressões 
formadas de uma palavra ou mais com função de adjetivo 

Ex.: meia de bolinhas, roupa sem costura, luz do sol, jornal de hoje etc.  

As locuções não possuem necessariamente um adjetivo correspondente. Solar se equivale 
a do sol, mas sem costura, por exemplo, não possui correspondente.  

São formadas por: 

Preposição + substantivo 

Preposição + advérbio  

 

Quanto ao grau dos adjetivos e seus significados mais frequentes:  

Comparativo 

Denota qualidade inferior, superior ou 
equivalente entre seres ou em relação a si 
mesmo.  

Ela é mais inteligente que ele. 

Ele é menos inteligente do que bonito. 

Eles são tão bonitos quanto inteligentes.   

Superlativo 

Denota alto grau de qualidade (superior ou 
inferior). 

Pode se apresentar de dois modos: 

Ela é inteligentíssima (sufixo íssimo/íssima) 

Ele é o menos inteligente (artigo + gradação) 
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Artigos 

Palavra que antecede o substantivo para determiná-lo. Pode indicar se o nome a que se 
refere é específico/conhecido ou geral/desconhecido, sendo denominado definido ou indefinido 
respectivamente.  

Veja o quadro a seguir para entender melhor: 

 

Artigo definido Artigo indefinido 

Forma ou definição precisa: o/a; os/as.  

O menino / a menina denota tratamento 
específico.  

Forma ou definição imprecisa: um/uma; 
uns/umas.  

Uns meninos / umas meninas denota 
tratamento generalizante.   

 

 

Por vezes, um artigo pode preceder um adjetivo.  

Estes casos são chamados de substantivação do adjetivo, pois há uma mudança de função.  

Ex.: O dourado do sol (dourado funciona como substantivo, mesmo sendo normalmente adjetivo).   

 

Outras classes de palavras também podem ser substantivadas pelo emprego de um artigo na frente: 

Substantivação do numeral: “Os dois entraram em casa”. 

Substantivação do verbo: “O amar é essencial”. 

Substantivação do advérbio: “O sim me deixou feliz”. 

 

Numerais 

Palavras que indicam quantidade ou posição de algo em uma série. Também se relacionam 
ao substantivo. Além disso, podem indicar uma multiplicação ou uma divisão de algo.  

Classificação do Numeral  

Cardinal Ordinal Multiplicativo Fracionários 
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Indica 
quantidade 
determinada. 

Ex.: um, dois, 
três etc. 

Indica posição 
em uma série. 

Ex.: primeiro, 
segundo, terceiro. 

Indica quantas 
vezes algo foi 
multiplicado. 

Ex.: dobro, 
triplo etc. 

Indica em 
quantas partes algo 
foi dividido. 

Ex.: metade, 
terço etc. 

 

 

Não confunda o artigo um com o numeral um. O artigo denota indefinição, enquanto o numeral 
denota uma quantidade precisa. Você saberá quando a palavra pertence a cada classe dependendo 
do contexto.  

Ex.: Um homem deixou um recado.  

         Artigo indefinido        Numeral cardinal 

Pronomes 

 

O pronome é uma das classes de palavras mais pedidas no vestibular. Preste bastante atenção aqui! 

 

Palavra que se relaciona a um substantivo de modo a substituí-lo. Um pronome também pode 
acompanhar um substantivo de modo a determinar-lhe uma extensão de significado.  

Quando agem para substituir, são chamados pronomes substantivos, e quando agem para 
adicionar significado, de pronomes adjetivos.  

Ex.: Alguns alunos passaram no vestibular, outros não.  

Alguns determina o substantivo “alunos”; outros assume o valor da palavra “alunos”, ali suprimida.  
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TIPOS DE PRONOMES 

- Pessoais (retos, oblíquos e de tratamento) 

- Possessivos 

- Demonstrativos 

- Relativos 

- Interrogativos 

- Indefinidos 

Os pronomes retos e oblíquos variam de acordo com as pessoas do discurso da seguinte 
maneira: 

 Pessoa Pronomes retos Pronomes Oblíquos 

SINGULAR 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

Eu 

Tu 

Ele/ela 

me, mim, comigo 

te, ti, contigo 

o/a, lhe, se, si, consigo 

PLURAL 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

Nós 

Vós 

Eles/elas 

nos, conosco 

vos, convosco 

os/as, lhes, se, si consigo 

* os pronomes em negrito são reflexivos.  

 

Os pronomes retos podem substituir o sujeito: 

Ex.: Ele saiu.  

 

Os pronomes oblíquos podem substituir complementos: 

Ex.: Deu-me um susto.  

Dar, nesse caso, tem objeto direto (Deu um susto) e objeto indireto (Deu a mim, ou me).  

 

Os pronomes reflexivos podem se referir ao sujeito e ao objeto.  

Ex.: Eu me amo. (Refere-se a quem ama e a quem é amado)  

 

Quando o pronome oblíquo não é precedido de preposição, chama-se átono.  

Quando é precedido de preposição, chama-se tônico. 

Ex.: Deu-me um presente. 
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Deu um presente a mim. 

 

Por vezes, os pronomes oblíquos o/a, os/as podem sofrer uma modificação em função do 
som: 

- Quando precedidos de verbo terminado em r, s e z, se tornam lo/la, los/las: 

amar + o = amá-lo    

vimos + as = vimo-las 

fez + os = fê-los 

 

- Quando precedidos de som nasal, se tornam no/na, nos/nas: 

encontramos + a = encontramo-la  

põe + os = põe-nos 

 

Já os pronomes de tratamento representam modos de se dirigir a alguém, seja de modo 
informal ou formal. Eles vêm acompanhados de verbos na 3ª pessoa. 

Ex.: você, senhor e senhora, vossa alteza, vossa excelência, vossa majestade etc.  

Quando se refere a alguém na terceira pessoa, o vossa pode ser substituído por sua. 

Ex.: Sua majestade, a rainha Elizabeth II, vem ao Brasil.  

 

 

Os pronomes possessivos são palavras que acrescentam a ideia de posse de algo por alguém:  

 Pessoa Pronomes Possessivos 

SINGULAR 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

meu, minha, meus minhas 

teu, tua, teus, tuas 

seu, sua, seus, suas 

PLURAL 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

nosso, nossa, nossos, nossas 

vosso, vossa, vossos, vossas 

seu, sua, seus, suas 
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Os pronomes possessivos concordam em pessoa com quem possui e gênero e número com a coisa 
possuída.  

Ex.:  Eu trouxe meus amigos. 

Meus é 1ª pessoa (eu) do plural (amigos) masculino (amigos).  

 

Os pronomes demonstrativos são palavras responsáveis por posicionar no tempo e no espaço 
o nome a que se referem. Eles podem apresentar formas variáveis ou invariáveis (neutras em gênero 
e número): 

Espaço Tempo Pronomes demonstrativos 
variáveis 

Pronomes 
demonstrativos 

invariáveis 

Masculino Feminino Neutro 

Perto do emissor 

Perto do receptor 

Longe de ambos 

Presente do emissor 

Presente do receptor 

Tempo vago a ambos 

este / estes 

esse / esses 

aquele / aqueles 

esta / estas 

essa / essas 

aquela / aquelas 

isto 

isso 

aquilo 

 

Todos os pronomes demonstrativos podem se combinar com de e em, formando, por 
exemplo:  

 - deste (e variáveis) / disto; desse (e variáveis)  / disso; daquele (e variáveis) / daquilo. 

- neste (e variáveis) / nisto; nesse (e variáveis) / nisso; naquele (e variáveis) / naquilo.   

USOS NO TEXTO 

 

 Muitos alunos têm dúvida sobre como usar os pronomes demonstrativos na produção 
textual. Vamos ver alguns dos principais usos que serão essenciais para uma escrita alinhada com a 
norma culta.  

 

- Este (esta, isto) são usados para chamar a atenção para algo que vamos dizer.  

Ex.: Estes são os meus amigos: Ana, Pedro e Julia.   
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- Esse (essa, isso) são usados para retomar algo que já dissemos.  

Ex.: Não voltou a sair; isso fazia parte de seu passado.  

 

- Este (esta, isto) são usados para se referir ao texto em si. 

Ex.: Neste capítulo, vamos aprender classes gramaticais.  

Esse (essa, isso) são usados para se referir a algo dito pelo interlocutor.  

Ex.: - Vamos sair? 

- Isso está fora de questão.  

 

- Expressões de uso fixado, ou seja, que independem do seu sentido básico: 

Além disso, isso é, isto de, nem por isso, nisso (no sentido de então), por isso.   

Os pronomes relativos representam nomes que já foram mencionados anteriormente.  

Ex.: O menino que encontrei é muito legal.  

 

A mesa sobre a qual coloquei o livro é branca.  

 

Dividem-se os pronomes relativos da seguinte maneira:  

Pronomes demonstrativos variáveis Pronomes demonstrativos invariáveis 

Masculino Feminino Neutro 

o qual / os quais 

cujo / cujos 

quanto / quantos 

a qual / as quais 

cuja / cujas 

----* / quantas 

que  

quem 

onde 

*neste caso, quanto vale para masculino e feminino  

Atenção para algumas questões relacionadas ao pronome relativo: 

- Quanto: se usa no masculino e no feminino.  

Ex.: Tentou tudo quanto possível; Aplicou tanta força quanto pôde. 

- Cujo: concorda com o termo que vem depois, não com o antecedente (como os outros relativos). 

Ex.: O autor cujas obras estudei.  

- Quem: vem precedido de preposição. 

Ex.: A pessoa a quem me dirijo é você.  
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- Onde pode vir na forma preposição a + onde. Isso ocorre quando o verbo da oração exige 
preposição a.  

Ex.: Aonde ela vai? (ir exige preposição a)  

 

 

Os pronomes indefinidos são os que possuem significado vago. São sempre acompanhados 
de verbos na 3ª pessoa.  

Pronomes indefinidos variáveis Pronomes indefinidos invariáveis 

Masculino Feminino Neutro 

algum / alguns 

nenhum / nenhuns 

muito / muitos 

pouco / poucos 

todo / todos 

outro / outros 

certo / certos  

tanto / tantos  

quanto / quantos 

qualquer / quaisquer 

alguma / algumas 

nenhuma / nenhumas 

muita / muitas 

pouca / poucas 

toda / todas 

outra / outras 

certa / certas  

tanta / tantas  

quanta / quantas 

qualquer / quaisquer 

alguém  

ninguém 

nada 

cada 

tudo 

outrem 

algo 

 

 

 

 

Locuções pronominais indefinidas 

Locuções que se equivalem a pronome indefinido.  

Ex.: Cada qual, qualquer um, tal e qual, quem quer que seja, cada um, seja quem for etc., 
todo aquele que.  

 

Os pronomes interrogativos são aqueles usados para denotar perguntas diretas ou indiretas. 
Os principais pronomes interrogativos são: 

Invariáveis: 

Que: Que história é essa? / Ela quis saber que horas eram.  

Quem: Quem fará o trabalho? / Eu não sabia quem faria o trabalho.  

Variáveis: 

Qual:  Qual o seu nome? / Eu não sabia quais livros comprar.  

Não esqueça: frases 
com verbos são chamadas de 

orações.  
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Quanto: Quanto custa? / Eu perguntei quantas horas ia demorar a consulta.  

 

 

 

Verbos 

Palavras que representam a ação praticada, indicando quem a realizou e o momento em que 
foi realizada. Além de uma ação, podem expressar estado e fenômeno da natureza. Eles podem ser 
regulares ou irregulares.  

Ex.: Eu comi muito. / Eles correm na praia  (ação feita por alguém, localizada num tempo específico). 

O dia está lindo (estado). 

Chove (fenômeno da natureza). 

Quando estão na sua forma verbal pura, os verbos aparecem no infinitivo e terminam na 
letra r, precedidas de a, e ou i. As vogais caracterizam a conjugação do verbo.  

1ª conjugação – AR 2ª conjugação – ER 3ª conjugação – IR 

amar 

cantar 

parecer  

sofrer 

abrir  

partir 

Pessoais

Retos 

Oblíquos

De tratamento

Possessivos
Variáveis 

Invariáveis

Demonstrativos
Variáveis

Invariáveis

Relativos
Variáveis

Invariáveis

Interrogativos
Variáveis 

Invariáveis

Indefinidos
Variáveis 

Invariáveis
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costurar vender sorrir 

Verbos derivados de outros verbos mantém a conjugação, assim: Desencantar tem a mesma 
conjugação de cantar e assim por diante.   

 

 

Os principais verbos irregulares que você deve lembrar são: ir, ser, estar, ter, haver, fazer, poder, 
vir.  

 

Um verbo pode ser classificado de acordo com sua transitividade, ou seja, se possui ou não 
complemento para ter seu sentido completo: 

Verbos transitivos diretos: Eu comi uma fruta (“comi” precisa de complemento para fazer sentido).  

Verbos transitivos indiretos: Eu andei de avião (“andei” precisa de complemento com preposição). 

Verbos intransitivos: Ele morreu (“morrer” não precisa de complemento, pois tem sentido completo 
em si). 

Há ainda os verbos de ligação: Eu estou bem (“estar” indica um estado, não uma ação).  

 

Advérbios 

O advérbio é uma palavra que descreve a circunstância em que ocorreu uma ação (verbo). 
Pode também intensificar ou reforçar o sentido de um adjetivo ou de um outro advérbio. 

Ex.: Choveu hoje. 

Ele está muito mal. 

Ela está muito feliz.  

 

A gradação do advérbio pode se dar da seguinte maneira: 

Comparativo 

Aspecto inferior, superior ou equivalente entre 
ações ou em relação a si mesmas.  

Se aprende mais rápido português que física.   

Se aprende menos rápido português que física. 

Superlativo 

Pode se apresentar de dois modos: 

Ela aprendeu rapidíssimo (sufixo 
íssimo/íssima). 

DICA! 
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Tão rápido se aprende português quanto física.   Ele aprendeu muito rápido (soma de dois 
advérbios), 

Alguns advérbios que não possuem gradação são: aqui, ali, lá, hoje, amanhã, mensalmente, 
anualmente e semelhantes.  

Um advérbio pode se apresentar nos seguintes modos: 

 

1.2 – PALAVRAS INVARIÁVEIS 

Interjeição 

São palavras que buscam expressar sentimentos, normalmente de modo vivo. Costumam 
aparecer sozinhas na frase, ou antecedendo períodos.  

Viva! 

Ah, que bom! 

Uma interjeição pode representar advertência (Cuidado!), afastamento (Fora!), 
agradecimento (Grato!), alegria (Viva!), alívio (Ufa!), animação (Oba!), aversão (Xi!), concordância 
(Claro!) ou desacordo (Ora!), desejo (Tomara!), dor (Ai!), espanto (Ah!), pena (Oh!), saudação (Oi!), 
medo (Ui!) etc.  

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 d

o
s 

A
d

vé
rb

io
s

Afirmação

Ex.: Sim, certamente, realmente. 

Negação

Ex.: Não, tampouco

Dúvida

Ex.: Talvez, acaso, porventura

Intensidade

Ex.: Bastante, demais, mais, menos

Lugar

Ex.: Abaixo, acima, dentro, fora

Tempo

Ex.: Agora, antes, hoje, ontem

Modo

Ex.: Assim, bem, mal, a maioria dos terminados em –mente

Interrogativo

Ex.: Por eu, onde, como quando
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Locução Interjetiva 

Duas ou mais palavras com valor de interjeição. 

Ex.: Meu Deus!; Ora essa!; Puxa vida!; Que horror!; Ai de mim!; Nossa Senhora! etc.  

Perceba que as interjeições são palavras que pertencem também a outras classes, porém seu 
siginificado e modo como são usadas as agrupam nesta classe.  

 

 

Isto será essencial para a análise sintática no futuro! Por enquanto, só não se esqueça das 
nomenclaturas da sintaxe: 

Frase – Conjunto de palavras que forma sentido (Ex.: Que coisa boa!). 

Oração – Frase construída em torno de um verbo (Ex.: Eu estudei hoje). 

Período – Conjunto de orações formando um todo com sentido (Ex.: Eu corri na esteira e fiz 
abdominais na academia). 

Preposição 

A preposição é uma palavra invariável que relaciona dois termos de uma oração, de modo 
que o sentido do primeiro termo é explicado pelo segundo. Vamos ver alguns exemplos: 

Vamos a São Paulo 

Falamos sobre política 

Quarto de Maria 

 

As preposições podem ser essenciais ou acidentais: 

Essenciais: sempre são preposições. Ex.: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, 
para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.  

Acidentais: às vezes são consideradas preposições. Ex.: afora, conforme, consoante, durante, 
exceto, fora, mediante, não obstante, que, salvo, segundo, senão, visto. 

 

Locuções prepositivas 

Também chamadas de preposições compostas, são constituídas de duas ou mais palavras, 
sendo que a segunda costuma ser uma preposição simples de. 

Ex.: apesar de, além de, depois de, diante de, em face de, graças a, perto de etc. 
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Conjunção  

A conjunção é uma palavra invariável que relaciona duas orações ou termos semelhantes. 
As conjunções podem estabelecer relações de coordenação – quando as duas orações ligadas são 
independentes; ou  subordinação, quando uma oração determina ou completa o sentido de outra. 
Vejamos alguns exemplos: 

Coordenativas: O menino leu o livro e assistiu ao filme.  

As orações têm seu sentido completo dentro de si: 

O menino leu o livro. //O menino assistiu ao filme.  

A conjunção, nesse caso, apenas liga as duas orações que possuem cada uma ação e quem a 
realizou.   

Subordinativas: Eu espero que ele chegue logo.  

A primeira oração (Eu espero) precisa de um complemento para fazer sentido (Espero o quê?).  

O que dá sentido a essa oração é a conjunção + segunda oração (Espero o quê? Que ele chegue 
logo). 

 

 

C
la

ss
e

s 
d

e
 P

a
la

v
ra

s Variáveis

Substantivo Comum / Próprio; Concreto / Abstrato

Adjetivo SImples / Composto; Primitivo / Derivado

Artigo Definido / Indefinido

Numeral Cardinal; Ordinal; Multiplicativo / Fracionário

Pronome Pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos, 
relativos

Verbo Regulares / Irregulares; 1ª, 2ª ou 3ª conjugação

Advérbio Afirmação, negação, dúvida, intensidade, lugar, tempo, modo, 
interrogativo 

Invariáveis

Preposição Essenciais / Acidentais

Conjunção Coordenadas; Subordinadas 

Interjeição Alegria, alívio, animação, aversão, concordância ou desacordo, 
desejo, dor, espanto, pena, saudação, medo, etc. 
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2 – EXERCÍCIOS 
Antes de iniciar os exercícios, aqui vão algumas informações:  

➢ Os textos a serem interpretados são bastante longos. Optamos por manter os textos na íntegra 
porque é importante que você se habitue à leitura de textos mais extensos.  

➢ Estará indicado ao lado do número de cada texto a qual gênero eles pertencem. Apesar de não 
aparecer assim na prova, é importante que você fixe os conceitos. Assim, para fins didáticos, 
optamos por adicionar essa indicação.  

➢ A única alteração feita nas questões foi a numeração dos textos.  

 

2.1 – LISTA DE EXERCÍCIOS 

1. (IME – 2019 adaptada) 

Leia esse trecho do poema Becos de Goiás, de Cora Coralina:  

“Amo esses burros-de-lenha 
que passam pelos becos antigos. Burrinhos dos morros, 
secos, lanzudos, malzelados, cansados, pisados. 
Arrochados na sua carga, sabidos, procurando a sombra, 
no range-range das cangalhas. 
 
E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja. 
Sem infância, sem idade. 
Franzino, maltrapilho, 
pequeno para ser homem, 
forte para ser criança. 
Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade.” 

 

 “E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja.“  

O modo em que se encontra o verbo ser na forma verbal acima destacada, em contraste com 
o modo de todas as outras formas verbais do poema, evoca  

a) um indício de certeza, característico do modo indicativo das formas verbais em português, 
pois é certo que a vida do menino é amarga.  

b) algo irreal, hipotético, expresso pelo modo subjuntivo, que aponta, no entanto, para um 
desejo, uma possibilidade, no caso, de que o menino seja resgatado daquele cotidiano que lhe 
rouba a infância.  

c) um anúncio, um sinal pertinente ao modo indicativo, de que o menino será salvo de sua 
realidade tão dura.  

d) a certeza, expressa pelo modo verbal, de que a existência do menino é atravessada pelo 
trabalho infantil.  
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e) o tom imperativo da voz poética está presente nessa oração, denotando ordem.  

2.  (IME – 2018 adaptada) 

Observe o trecho abaixo:  

“A ação seria um luxo desnecessário, uma caprichosa interferência com as leis gerais do 
comportamento, se os homens não passassem de repetições interminavelmente reproduzíveis 
do mesmo modelo, todas dotadas da mesma natureza e essência, tão previsíveis quanto a 
natureza e a essência de qualquer outra coisa.”  

A forma verbal seria, destacada no trecho acima,  

a) expressa surpresa ou indignação.  

b) fala de algo incerto.  

c) indica um fato que está condicionado a uma outra ação.  

d) introduz um pedido ou desejo de forma mais educada.  

e) trata de um acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido 

 

3. (IME – 2015 adaptada) 

O QUASE 

(Sarah Westphal Batista da Silva) 

Ainda pior que a convicção do não, e a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase. É o 
quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo que poderia ter sido 
e não foi. Quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu ainda está vivo, quem quase 
amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances 
que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver 
no outono.  

Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna; ou melhor, não me 
pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos 
na frouxidão dos abraços, na indiferença dos “Bom Dia” quase que sussurrados. Sobra covardia 
e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez 
esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude 
estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris 
em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas amplia o 
vazio que cada um traz dentro de si.  

Não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance, para as 
coisas que não podem ser mudadas resta-nos somente paciência, porém, preferir a derrota 
prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Pros erros há perdão; pros 
fracassos, chance; pros amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio 
ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe 
que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do 
destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que 
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planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem 
quase vive já morreu.  

Disp. em: <www.pensador.uol.com.br> . Acesso em: 29 Abr 2014. 

 

No título do texto, a palavra “quase” aparece precedida do artigo “O”. Nesse contexto, o artigo 
tem a função de:  

a) particularizar um substantivo.  

b) atribuir intensidade à palavra “quase”.  

c) mudar a classe sintática da palavra “quase” de adjunto adnominal para adjunto adverbial.  

d) mudar a classe gramatical da palavra “quase” de advérbio para substantivo.  

e) mudar o campo semântico da palavra “quase”. 

 
4. (IME – 2013 adaptada) 

Assinale a alternativa em que o elemento destacado pertence a uma classe gramatical 
diferente em relação aos demais: 

a) “Por que atribuir tal importância a um número?”. 

b) “Aplica-se a uma pessoa solitária”  

c) “O termo descreve um sentimento de ausência, a falta de algo.”  

d) “A partir deles, outros grupos, como os astecas.”  

e) “Atribuir a cada número um sinal diferente”  

 

5.  (IME - 2012)     

Em um dos trechos abaixo destacados, o vocábulo sublinhado pertence a distintas classes 
gramaticais. Assinale-o: 

a) O tempo é independente e completamente separado do espaço. Isso é no que a maioria 
das pessoas acredita; é o consenso. Entretanto, tivemos que mudar nossas ideias sobre espaço 
e tempo.” 

b) “Ponto semelhante foi abordado poucas semanas depois por um proeminente 
matemático francês, Henri Poincaré. Os argumentos de Einstein eram mais próximos da Física 
do que os de Poincaré, que abordava o problema como se este fosse matemático.” 

c) “mas agora a ideia abrangia também outras teorias e a velocidade da luz: todos os 
observadores encontram a mesma medida de velocidade da luz, não importa quão rápido 
estejam se movendo.” 

d) Por causa da equivalência entre energia e massa, a energia que um objeto tenha, devido 
a seu movimento, será acrescentada à sua massa. 
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e) “diferentes observadores poderão atribuir diferentes velocidades à luz. 

 

6.  (IME – 2011) 

“O ano sequer chegou à metade” 

O vocábulo em destaque na frase acima, do ponto de vista morfológico, é: 

a) uma conjunção aditiva equivalente a “nem”.  

b) uma preposição que liga o sujeito “ano” ao predicado “chegou à metade”.  

c) um pronome adjetivo que acompanha o substantivo “ano”.  

d) um advérbio. 

e) uma interjeição. 

 

7.  (IME – 2010 adaptada)  

Identifique a oração em que a palavra “se” possui a mesma função morfológica de: “Em 25 de 
janeiro de 1554, celebrou-se ali a primeira missa”. 

a) “...de onde avistava os navios que se abasteciam no porto de Tenerife”.  

b) Se ergueu e acenou para os amigos.  

c) Teu pai foi-se embora.  

d) Estuda-se muito aqui.  

e) Estuda-se a matéria dada. 

 

8.  (IME- 2009)  

Marque a assertiva INCORRETA. 

a) Custas só se usa na linguagem jurídica para designar despesas feitas no processo. Portanto, 
não devemos dizer: “As filhas vivem às custas do pai”.  

b) A princípio significa inicialmente, antes de mais nada: Ex.: A princípio, precisamos resolver 
as questões dos jogos olímpicos. Em princípio quer dizer em tese. Ex.: Em princípio, todos 
concordaram com minha proposta.  

c) Megafone; porta-voz, amplificador do som nos aparelhos radiofônicos são sinônimos de 
auto-falante, e não alto-falante.  

d)   Alface é substantivo feminino. Então dizemos “a alface”.  

e)   A palavra “ancião” tem três plurais: anciãos, anciães, anciões. 

 

9.  (IME – 2009) 
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“Eram pintadas nas portas das casas requisitadas para a Corte as iniciais “PR”, de Príncipe 
Regente, que viraram “prédio roubado” ou “ponha-se na rua”."  

A palavra que sublinhada no período acima tem a mesma função em:  

A) Tanto perseguiram o sonho que conseguiram realizá-lo.  

B) A verdade é que a situação do imigrante piorou muito nos últimos tempos.  

C) Os imigrantes almejam o sucesso que não possuem em sua terra natal.  

D) Estudiosos afirmam que ainda há espaço no mercado japonês para os brasileiros.  

E) Ficou resolvido que todos participariam das comemorações. 

 

10. (IME - 2008)      

Mancha de dendê não sai 
Bota pra quarar, Dona Marília 
Bota pra quarar... 
Saem o sol e a lua 
Sai mamãe e sai papai 
5Bloco vai pra rua 
Mancha de Dendê não sai 
Como é, maninha, 
Como é, cai ou não cai? 
Você sai da linha 
10Mancha de Dendê não sai. 
 
Há uma pobre mancha 
Você olha e ninguém vê 
Coitadinha, é uma mancha 
De azeite-de-dendê. 
15Coração na sua 
Deixe aí enquanto viver 
Mancha continua, 
Só não desmancha prazer. 

Moraes Moreira - 1984 

 “Há uma pobre mancha 
Você olha e ninguém vê 
Coitadinha, é uma mancha 
De azeite-de-dendê.” 

 

Fora da ideia de tamanho, as formas aumentativas e diminutivas podem traduzir desprezo, 
crítica, pouco caso, dentre outras características.  
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Indique a opção em que o substantivo flexionado quanto ao seu grau transmite-nos a mesma 
ideia da palavra “Coitadinha”, encontrada no texto de Moraes Moreira. 

a) Aquela mulherzinha irresponsável apareceu aqui ontem. 

b) Separe aquele banquinho para eu comprar. 

c) O meu coraçãozinho bate descompassadamente quando lhe vê. 

d) Pule o portãozinho da minha casa, mas cuidado com o cachorro. 

e) Que doutorzinho incompetente! 

QUESTÕES EXTRA – ITA 

1. (ITA – 2017 adaptado)  

Considere o seguinte trecho do texto “Vídeos falsos confundem o público e a imprensa”, por 
Jasper Jackson, tradução de Jo Amado:  

 

Alastair Reid, editor administrativo do site First Draft, que é uma coalizão de organizações que 
se especializam em checar informações e conta com o apoio do Google, disse que parte do 
problema é que qualquer pessoa que publique em plataformas como o Facebook tem a 
capacidade de atingir uma audiência tão ampla quanto aquelas que são atingidas por uma 
organização jornalística.  

Adaptado de: http://observatoriodaimprensa.com.br/terrorismo/videos-falsos-confundem-o- publico-e-a-imprensa/. 
(Publicado originalmente no jornal The Guardian em 23/3/2016. Acesso em 30/03/2016.) 

 

A palavra QUE constitui pronome relativo, EXCETO em 

a) […] que é uma coalizão [...]  

b) […] que se especializam [...] 

c) […] que parte do problema [...] 

d) […] que publique em plataformas [...] 

e) […] que são atingidas por uma organização jornalística. (ref. 24) 

 

 

2. (ITA – 2015 adaptado) 

Trecho do texto do psicanalista uruguaio Marcelo Viñar. 

Nos estudos de antropologia política de Pierre Clastres*, estudioso francês que conviveu 
durante muito tempo com tribos indígenas sul-americanas, menciona-se o fato de 
frequentemente os membros dessas tribos designarem a si mesmos com um vocábulo que em 
sua língua era sinônimo de “os homens” e reservavam para seus congêneres de tribos vizinhas 
termos como “ovos de piolho”, “subhomens” ou equivalentes com valor pejorativo. 
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(*) Pierre Clastres (1934-1977) 

(VIÑAR, M. O reconhecimento do próximo. Notas para  
pensar o ódio ao estrangeiro. In: Caterina Koltai (org.) O estrangeiro. São Paulo: Escuta; Fapesp, 1998) 

 

Considere o trecho do texto e a tirinha abaixo. 

Dik Browne 

 

(http://geografiaetal.blogspot.com.br/2012/04/hagar-o-horrivel.html) 

 

O par de pronomes que expressa a dicotomia dos conjuntos tribos/navegantes e tribos 
vizinhas/não navegantes é: 

a) eu – você 

b) tu – vós 

c) ele – eles 

d) nós – eles 

e) vocês – eles 

 

 
Gostou das questões ou quer treinar o estilo de prova do ITA? 
Vai prestar ITA também? 
Corre lá no nosso material focado no ITA para ver mais questões dessa instituição! 

 

2.2 - GABARITO 

1. A 

2. C 

3. D 

4. C 

5. B 

6. D 

7. A/E 

8. C 

9. C 

10. C 

11. C 

12. D 

DICA! 

 

 



 

2.3 – EXERCÍCIOS COMENTADOS 

1. (IME – 2019 adaptada) 

Leia esse trecho do poema Becos de Goiás, de Cora Coralina:  

“Amo esses burros-de-lenha 
que passam pelos becos antigos. Burrinhos dos morros, 
secos, lanzudos, malzelados, cansados, pisados. 
Arrochados na sua carga, sabidos, procurando a sombra, 
no range-range das cangalhas. 
 
E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja. 
Sem infância, sem idade. 
Franzino, maltrapilho, 
pequeno para ser homem, 
forte para ser criança. 
Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade.” 

 

 “E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja.“  

O modo em que se encontra o verbo ser na forma verbal acima destacada, em contraste com 
o modo de todas as outras formas verbais do poema, evoca  

a) um indício de certeza, característico do modo indicativo das formas verbais em português, 
pois é certo que a vida do menino é amarga.  

b) algo irreal, hipotético, expresso pelo modo subjuntivo, que aponta, no entanto, para um 
desejo, uma possibilidade, no caso, de que o menino seja resgatado daquele cotidiano que lhe 
rouba a infância.  

c) um anúncio, um sinal pertinente ao modo indicativo, de que o menino será salvo de sua 
realidade tão dura.  

d) a certeza, expressa pelo modo verbal, de que a existência do menino é atravessada pelo 
trabalho infantil.  

e) o tom imperativo da voz poética está presente nessa oração, denotando ordem.  

Comentários: o verbo “ser” está conjugado no subjuntivo, denotando noção de hipótese e 
desejo: ainda que não seja uma ação concreta/real, a pessoa exprime sua vontade de que o menino 
seja salvo. Isso está expresso na alternativa B. 

A alternativa A está incorreta, pois o verbo não está no indicativo, mas no subjuntivo. 

A alternativa C está incorreta pelo mesmo motivo de A: o verbo não está no indicativo. 

A alternativa D está incorreta, pois não há certeza expressa na frase, e sim um desejo.  

A alternativa E está incorreta, pois não há uso do imperativo, mas sim do subjuntivo.  
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Gabarito B 

2.  (IME – 2018 adaptada) 

Observe o trecho abaixo:  

“A ação seria um luxo desnecessário, uma caprichosa interferência com as leis gerais do 
comportamento, se os homens não passassem de repetições interminavelmente reproduzíveis 
do mesmo modelo, todas dotadas da mesma natureza e essência, tão previsíveis quanto a 
natureza e a essência de qualquer outra coisa.”  

A forma verbal seria, destacada no trecho acima,  

a) expressa surpresa ou indignação.  

b) fala de algo incerto.  

c) indica um fato que está condicionado a uma outra ação.  

d) introduz um pedido ou desejo de forma mais educada.  

e) trata de um acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido. 

Comentários: O verbo “seria” está no futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito 
representa algo que no passado se projetava que ocorreria após uma ação e costuma aparecer 
correlato a uma oração no pretérito imperfeito do subjuntivo. Nesse exercício, o período aparece 
construído dessa maneira em “A ação seria um luxo desnecessário se os homens não passassem de 
repetições”. Portanto, a alternativa correta é a C.  
A alternativa A está incorreta, pois não há demarcações como interjeições que denotem surpresa 
ou indignação.  
A alternativa B está incorreta, pois não está falando de hipóteses, mas sim produzindo uma análise.   
A alternativa D está incorreta, pois não está pedindo nada, mas sim analisando um fato.  
CUIDADO! 
A alternativa E está incorreta, pois  não é aqui uma questão do significado do futuro do pretérito (o 
texto da alternativa funciona como uma definição do tempo verbal). Os tempos verbais estão 
correlacionados e flexionados nos respectivos tempos para poder passar uma ideia, mas não 
necessariamente passar uma noção de tempo.  

Gabarito: C 

3. (IME – 2015 adaptada) 

O QUASE 

(Sarah Westphal Batista da Silva) 

Ainda pior que a convicção do não, e a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase. É o 
quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo que poderia ter sido 
e não foi. Quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu ainda está vivo, quem quase 
amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances 
que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver 
no outono.  
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Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna; ou melhor, não me 
pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos 
na frouxidão dos abraços, na indiferença dos “Bom Dia” quase que sussurrados. Sobra covardia 
e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez 
esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude 
estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris 
em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas amplia o 
vazio que cada um traz dentro de si.  

Não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance, para as 
coisas que não podem ser mudadas resta-nos somente paciência, porém, preferir a derrota 
prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Pros erros há perdão; pros 
fracassos, chance; pros amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio 
ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe 
que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do 
destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que 
planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem 
quase vive já morreu.  

Disp. em: <www.pensador.uol.com.br> . Acesso em: 29 Abr 2014. 

 

No título do texto, a palavra “quase” aparece precedida do artigo “O”. Nesse contexto, o artigo 
tem a função de:  

a) particularizar um substantivo.  

b) atribuir intensidade à palavra “quase”.  

c) mudar a classe sintática da palavra “quase” de adjunto adnominal para adjunto adverbial.  

d) mudar a classe gramatical da palavra “quase” de advérbio para substantivo.  

e) mudar o campo semântico da palavra “quase”. 

Comentários: Apenas os substantivos podem ser precedidos por artigos, sejam eles definidos ou 
não. Assim, a função de anteceder um advérbio por um artigo significa mudar sua classe gramatical: 
transformá-lo de advérbio em substantivo. Por isso, a alternativa correta é D. 
A alternativa A está incorreta, pois “quase” não é um substantivo e, portanto, a função do artigo 
neste caso não é particularizar a palavra, mas sim mudar sua classe. 
A alternativa B está incorreta, pois o artigo não possui função de atribuir intensidade à palavra que 
precede.  
A alternativa C está incorreta, pois o artigo não é capaz de mudar a classe sintática, mas sim 
morfológica.  
A alternativa E está incorreta, pois não há mudança de significado na substantivação de uma palavra, 
apenas mudança no modo como ela é usada. É um recurso estilístico.  

Gabarito: D 

4. (IME – 2013 adaptada) 
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Assinale a alternativa em que o elemento destacado pertence a uma classe gramatical 
diferente em relação aos demais: 

a) “Por que atribuir tal importância a um número?”. 

b) “Aplica-se a uma pessoa solitária”  

c) “O termo descreve um sentimento de ausência, a falta de algo.”  

d) “A partir deles, outros grupos, como os astecas.”  

e) “Atribuir a cada número um sinal diferente” . 

Comentários: Na alternativa C, a palavra “a” se comporta como artigo, precedendo o 
substantivo “falta”.  

Nas demais alternativas, “a” se comporta como preposição. Além da própria análise do 
contexto, seria possível responder a essa questão lembrando que os verbos que aparecem nas 
alternativas exigem preposição:  

Na alternativa A, “atribuir”. 

Na alternativa B, “aplicar”. 

Na alternativa D, a expressão “a partir”.  

Na alternativa E, “atribuir”.  

Gabarito: C 

5.  (IME - 2012)     

Em um dos trechos abaixo destacados, o vocábulo sublinhado pertence a distintas classes 
gramaticais. Assinale-o: 

a) O tempo é independente e completamente separado do espaço. Isso é no que a maioria 
das pessoas acredita; é o consenso. Entretanto, tivemos que mudar nossas ideias sobre espaço 
e tempo.” 

b) “Ponto semelhante foi abordado poucas semanas depois por um proeminente 
matemático francês, Henri Poincaré. Os argumentos de Einstein eram mais próximos da Física 
do que os de Poincaré, que abordava o problema como se este fosse matemático.” 

c) “mas agora a ideia abrangia também outras teorias e a velocidade da luz: todos os 
observadores encontram a mesma medida de velocidade da luz, não importa quão rápido 
estejam se movendo.” 

d) Por causa da equivalência entre energia e massa, a energia que um objeto tenha, devido 
a seu movimento, será acrescentada à sua massa. 

e) “diferentes observadores poderão atribuir diferentes velocidades à luz. 

Comentários: Apesar de ser tradicionalmente classificado como adjetivo (denotando 
profissão/ocupação), na alternativa B, “matemático” aparece em duas classes gramaticais distintas: 
a primeira vez como substantivo, antecedido do artigo “um” e caracterizado pelos adjetivos 
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“proeminente” e “francês”; e adjetivo em si, em “como se fosse matemático”, acompanhando o 
verbo “ser”.  

Na alternativa A, “tempo” aparece como substantivo nas duas ocasiões. 

Na alternativa C, “luz” aparece como substantivo formando a locução adjetiva “da luz”. 

N alternativa D, “massa” aparece como substantivo nos dois momentos. 

Na alternativa E, “diferentes” aparece como adjetivo em ambos os momentos.  

Gabarito: B 

6.  (IME – 2011) 

“O ano sequer chegou à metade” 

O vocábulo em destaque na frase acima, do ponto de vista morfológico, é: 

a) uma conjunção aditiva equivalente a “nem”.  

b) uma preposição que liga o sujeito “ano” ao predicado “chegou à metade”.  

c) um pronome adjetivo que acompanha o substantivo “ano”.  

d) um advérbio. 

e) uma interjeição. 

Comentários: O termo tem valor de advérbio, pois indica algum traço presente no verbo 
“chegar”. Pode ser substituído por “nem bem”, “mal”, “ainda nem” entre outros termos que 
exprimam valor de tempo. 

A alternativa A está incorreta, pois “sequer” não é classificado morfologicamente como uma 
conjunção, mas sim um termo que exprime circunstância de tempo.  

A alternativa B está incorreta, pois o sujeito não precisa de preposição para se ligar ao resto 
da frase nesse caso.  

A alternativa C está incorreta, pois “sequer” não substitui nenhum nome não podendo, 
portanto, ser pronome. 

A alternativa E está incorreta, pois para ser uma interjeição, precisaria demonstrar emoções 
e sentimentos, o que não é o caso.   

Gabarito: D 

7.  (IME – 2010 adaptada)  

Identifique a oração em que a palavra “se” possui a mesma função morfológica de: “Em 25 de 
janeiro de 1554, celebrou-se ali a primeira missa”. 

a) “...de onde avistava os navios que se abasteciam no porto de Tenerife”.  

b) Se ergueu e acenou para os amigos.  

c) Teu pai foi-se embora.  

d) Estuda-se muito aqui.  
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e) Estuda-se a matéria dada. 

Comentário: Esta questão tem um problema de formulação. Tanto a alternativa A quanto a 
E podem ser consideradas corretas. Na oração do enunciado a partícula “se” assume função 
apassivadora, formando uma voz passiva sintética.  

A alternativa E apresenta uma voz passiva sintética. Isso é fácil de comprovar percebendo 
que ela também poderia ser escrita na voz passiva analítica: “A matéria dada é estudada”.  

O problema é que em A, apesar da construção não contar com o “se” ligado ao verbo por 
hífen, ela constitui uma voz passiva sintética também. Na ordem direta ficaria “Abasteciam-se navios 
no porto de Tenerife”.  

Essa questão foi anulada naquele ano pelo IME.  

A alternativa B está incorreta, pois “se” assume função de pronome reflexivo. 

A alternativa C está incorreta, pois assim como em B, o “se” é pronome reflexivo.  

A alternativa D está incorreta, pois “se” indica indeterminação do sujeito, ou seja, é 
impossível determinar quem realizou a ação. Veremos melhor este assunto na aula 02 de Gramática 
para IME.  

Gabarito: A/E 

8.  (IME- 2009)  

Marque a assertiva INCORRETA. 

a) Custas só se usa na linguagem jurídica para designar despesas feitas no processo. Portanto, 
não devemos dizer: “As filhas vivem às custas do pai”.  

b) A princípio significa inicialmente, antes de mais nada: Ex.: A princípio, precisamos resolver 
as questões dos jogos olímpicos. Em princípio quer dizer em tese. Ex.: Em princípio, todos 
concordaram com minha proposta.  

c) Megafone; porta-voz, amplificador do som nos aparelhos radiofônicos são sinônimos de 
auto-falante, e não alto-falante.  

d)   Alface é substantivo feminino. Então dizemos “a alface”.  

e)   A palavra “ancião” tem três plurais: anciãos, anciães, anciões. 

Comentários: A alternativa C apresenta informação incorreta, pois “auto” e “alto” têm 
significados diferentes: “auto” significa “aquilo que funciona por si mesmo” e “alto” funciona como 
adverbio da forma nominal do verbo “falante”, significando “que fala em tom de voz alto”.  

A alternativa A apresenta informação verdadeira, pois quando usado no sentido familiar (o 
pai sustenta a filha), a palavra deveria vir no singular: “As filhas vivem à custa do pai”. Ainda que na 
oralidade seja mais comum o uso no plural, segundo a norma culta do português, “custas” significa 
apenas “expensas de processo judicial”.  

A alternativa B apresenta informação verdadeira, pois a mudança da preposição “a” para 
“em” modifica o sentido da expressão.  
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A alternativa D apresenta informação verdadeira, pois apesar de frequentemente aparecer 
erroneamente na oralidade, alface é substantivo feminino, portanto, precedido pelo artigo “a”.  

A alternativa E apresenta informação verdadeira, pois algumas palavras do português não 
têm forma fixa de plural. Ancião é uma delas.  

Gabarito: C 

9.  (IME – 2009) 

“Eram pintadas nas portas das casas requisitadas para a Corte as iniciais “PR”, de Príncipe 
Regente, que viraram “prédio roubado” ou “ponha-se na rua”."  

A palavra que sublinhada no período acima tem a mesma função em:  

A) Tanto perseguiram o sonho que conseguiram realizá-lo.  

B) A verdade é que a situação do imigrante piorou muito nos últimos tempos.  

C) Os imigrantes almejam o sucesso que não possuem em sua terra natal.  

D) Estudiosos afirmam que ainda há espaço no mercado japonês para os brasileiros.  

E) Ficou resolvido que todos participariam das comemorações. 

Comentários: Na oração do enunciado, “que” assume função de pronome relativo, 
retomando “as iniciais PR”. Na alternativa C, o “que” também assume função de pronome relativo, 
retomando o termo “sucesso”.  

A alternativa A está incorreta, pois nesse caso, “que” assume a função de conjunção, 
denotando valor de consequência (a consequência de perseguir os sonhos foi conseguir realizá-los). 

A alternativa B está incorreta, pois nesse caso “que” introduz uma oração que assume função 
de complementar o verbo “ser” (a verdade é isso).  

A alternativa D está incorreta pelo mesmo motivo que B: “que” introduz uma oração que 
assume função de complementar o verbo “ser” (Estudiosos afirmam isso).  

A alternativa E está incorreta, também, pelo mesmo motivo que B: “que” introduz uma 
oração que assume função de complementar o verbo “ser”.  

Gabarito: C 

10. (IME - 2008)      

Mancha de dendê não sai 
Bota pra quarar, Dona Marília 
Bota pra quarar... 
Saem o sol e a lua 
Sai mamãe e sai papai 
5Bloco vai pra rua 
Mancha de Dendê não sai 
Como é, maninha, 
Como é, cai ou não cai? 
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Você sai da linha 
10Mancha de Dendê não sai. 
 
Há uma pobre mancha 
Você olha e ninguém vê 
Coitadinha, é uma mancha 
De azeite-de-dendê. 
15Coração na sua 
Deixe aí enquanto viver 
Mancha continua, 
Só não desmancha prazer. 

Moraes Moreira - 1984 

 “Há uma pobre mancha 

Você olha e ninguém vê 

Coitadinha, é uma mancha 

De azeite-de-dendê.” 

 

Fora da ideia de tamanho, as formas aumentativas e diminutivas podem traduzir desprezo, 
crítica, pouco caso, dentre outras características.  

Indique a opção em que o substantivo flexionado quanto ao seu grau transmite-nos a mesma 
ideia da palavra “Coitadinha”, encontrada no texto de Moraes Moreira. 

a) Aquela mulherzinha irresponsável apareceu aqui ontem. 

b) Separe aquele banquinho para eu comprar. 

c) O meu coraçãozinho bate descompassadamente quando lhe vê. 

d) Pule o portãozinho da minha casa, mas cuidado com o cachorro. 

e) Que doutorzinho incompetente! 

Comentários: Na palavra “coitadinha” está implícito um caráter afetuoso, carinhoso. O 
mesmo aspecto está presente na alternativa C, em “coraçãozinho”.  

Na alternativa A, o diminutivo apresenta aspecto de depreciação. 

Na alternativa B, o diminutivo representa o tamanho físico real do objeto referido. 

Na alternativa D, o diminutivo também representa o tamanho físico real do objeto referido. 

Na alternativa E, o diminutivo apresenta aspecto de depreciação. 

Gabarito: C 

QUESTÕES EXTRA – ITA 

11. (ITA – 2017 adaptado)  
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Considere o seguinte trecho do texto “Vídeos falsos confundem o público e a imprensa”, por 
Jasper Jackson, tradução de Jo Amado:  

 

Alastair Reid, editor administrativo do site First Draft, que é uma coalizão de organizações que 
se especializam em checar informações e conta com o apoio do Google, disse que parte do 
problema é que qualquer pessoa que publique em plataformas como o Facebook tem a 
capacidade de atingir uma audiência tão ampla quanto aquelas que são atingidas por uma 
organização jornalística.  

Adaptado de: http://observatoriodaimprensa.com.br/terrorismo/videos-falsos-confundem-o- publico-e-a-imprensa/. 
(Publicado originalmente no jornal The Guardian em 23/3/2016. Acesso em 30/03/2016.) 

 

A palavra QUE constitui pronome relativo, EXCETO em 

a) […] que é uma coalizão [...]  

b) […] que se especializam [...] 

c) […] que parte do problema [...] 

d) […] que publique em plataformas [...] 

e) […] que são atingidas por uma organização jornalística. (ref. 24) 

Comentário: Em C, “que” é conjunção subordinativa, pois não pode ser substituída por 
nenhum termo que a antecede, mas sim liga duas orações, criando uma relação de subordinação 
entre elas: uma complementa a informação da outra.  

DICA: procure substituir o “que” por um termo anterior e veja se algum faz sentido na frase. 
Se sim, então é um pronome relativo.   

Na alternativa A, “que” se refere a “Fist Draft”.   

Na alternativa B, “que” se refere a “organizações”. 

Na alternativa D, “que” se refere a “qualquer pessoa”. 

Na alternativa E, “que” se refere a “aquelas”.  

Gabarito: C 

12. (ITA – 2015 adaptado) 

Trecho do texto do psicanalista uruguaio Marcelo Viñar. 

Nos estudos de antropologia política de Pierre Clastres*, estudioso francês que conviveu 
durante muito tempo com tribos indígenas sul-americanas, menciona-se o fato de 
frequentemente os membros dessas tribos designarem a si mesmos com um vocábulo que em 
sua língua era sinônimo de “os homens” e reservavam para seus congêneres de tribos vizinhas 
termos como “ovos de piolho”, “subhomens” ou equivalentes com valor pejorativo. 

(*) Pierre Clastres (1934-1977) 
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(VIÑAR, M. O reconhecimento do próximo. Notas para  
pensar o ódio ao estrangeiro. In: Caterina Koltai (org.) O estrangeiro. São Paulo: Escuta; Fapesp, 1998) 

 

Considere o trecho do texto e a tirinha abaixo. 

Dik Browne 

 

(http://geografiaetal.blogspot.com.br/2012/04/hagar-o-horrivel.html) 

 

O par de pronomes que expressa a dicotomia dos conjuntos tribos/navegantes e tribos 
vizinhas/não navegantes é 

a) eu – você 

b) tu – vós 

c) ele – eles 

d) nós – eles 

e) vocês – eles 

Comentários: A relação aqui é de significados, pois ambos os trechos tratam de como o “nós” 
trata o “outros” e como dão nome àqueles que são diferentes de si. Portanto, a que melhor se 
enquadra é alternativa D.  

A alternativa A está incorreta, pois Hagar e o filho são do mesmo grupo, não podendo haver 
um “você”;  

A alternativa B está incorreta, pois não há referência à segunda pessoa;  

A alternativa C está incorreta, pois a questão não é plural/singular, mas sim a diferença de 
pessoa.  

A alternativa E está incorreta, pois, assim como em B, não há referência à segunda pessoa na 
tirinha.  

Gabarito: D 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como vimos, no vestibular do IME, os assuntos mais importantes são os usos, não 

necessariamente as nomenclaturas. Muitas vezes, é possível resolver a questão se você entender 
os contextos e significados, o que evita que você precise decorar regras.  

Outro ponto importante da prova do IME é lembrar das formações de plural e flexões (verbais 
e nominais). Isso também vai te ajudar na hora de fazer sua redação!  

Espero poder contar com você em outras aulas! 

Qualquer dúvida, estou à disposição no nosso portal ou nas minhas redes sociais! 

Prof.ª Celina Gil 
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