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Simulado de Português – Morfologia Parte III 
(CPCON/Prefeitura de Catolé do Rocha - PB/2015) 

01) Acerca dos processos de estruturação do vocábulo “ESTUDÁVAMOS” julgue o item. 
O radical deste enunciado é ESTUDA. 

Comentário: 
 

Estrutura Verbal - Verbo Estudávamos 

Conjugação: 1.ª (Estudar) 

Radical: Estud- (Estudávamos). 

Vogal Temática: a (Estudávamos). 

Tema: Estuda. 

DMT: va (Estudávamos). 

DNP: mos (Estudávamos). 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/SEDUC-SP/2011) 
02) Título do Texto: Pega e lê. 
Com os verbos flexionados na 3.ª pessoa do plural, o título do texto assume a seguinte redação: Peguem e 
leiam. 

Comentário: 
 

Macete – Verbos no Modo Imperativo 

Imperativo Afirmativo Imperativo Negativo 

Sem a 1º Pessoa do Singular Sem a 1º Pessoa do Singular 

2º Pessoa do Sing. do Pres. Ind. (Sem o “S”) 2º Pessoa do Sing. do Pres. Subj. (Com o “S”) 

3º Pessoa do Sing. do Pres. Subj. 3º Pessoa do Sing. do Pres. Subj. 

1º Pessoa do Plural do Pres. Subj. 1º Pessoa do Plural do Pres. Subj. 

2º Pessoa do Plural do Pres. Ind. (Sem o “S”) 2º Pessoa do Plural do Pres. Subj. (Com o “S”) 

3º Pessoa do Plural. do Pres. Subj. 3º Pessoa do Plural. do Pres. Subj. 

 

Conjugação – Verbo Pegar Conjugação – Verbo Ler 

Imperativo Afirmativo Imperativo Afirmativo 

Sem a 1º Pessoa do Singular Sem a 1º Pessoa do Singular 

Pega Tu Lê Tu 

Pegue Você Leia Você 

Peguemos Nós Leiamos Nós 

Pegai Vós Lede Vós 

Peguem Vocês Leiam Vocês 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Arujá - SP/2019) 
03) Ao substituir-se a forma verbal destacada na frase: Tudo o que não “puder” contar como faz, não faça! 
pela forma do verbo “ir” flexionada no modo e no tempo correspondentes, tem-se: “irá”.  

Comentário: 
 

Conjugação – Verbo Poder Conjugação – Verbo Ir 

Futuro do Subjuntivo Futuro do Subjuntivo 

Quando Eu puder Quando Eu for 

Quando Tu puderes Quando Tu fores 

Quando Ele puder Quando Ele for 

Quando Nós pudermos Quando Nós formos 

Quando Vós puderdes Quando Vós fordes 

Quando Eles puderem Quando Eles forem 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TJ-MA/2019) 
04) O fragmento abaixo está apresentado de forma adequada: 
... embora haja também algumas ruins... (1° parágrafo) / A forma verbal haja está empregada no mesmo modo 
verbal que “existe”. 

Comentário: 
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O verbo “haja” está no Presente do Subjuntivo. Já o verbo “existe” está no Presente do Indicativo. 
 

Conjugação – Verbo Haver Conjugação – Verbo Existir 

Subjuntivo Indicativo 

Presente Presente 

Que eu haja Eu existo 

Que Tu hajas Tu existes 

Que Ele haja Ele existe 

Que Nós hajamos Nós existimos 

Que Vós hajais Vós existis 

Que Eles hajam Eles existem 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/CADE/2014) 
05) O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, como, por exemplo, “Procurávamos” e 
“Conhecíamos”, está associado à ideia de habitualidade, continuidade ou duração. 

Comentário: 
 

Pretérito Imperfeito do Indicativo 

Consiste em um fato ocorrido no passado, apresentando uma ideia de continuidade (recorrência, retorno, 
repetição) ao longo do tempo. 
 
Ex: José estudava aos finais de semana. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/FUB/2018) 
06) “Há” também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a distância. 
A forma verbal “Há” (ℓ.1) poderia ser substituída por Existe, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, já 
que ambas são sinônimas. 

Comentário: 
 
O verbo “Existir” é pessoal, devendo concordar com o sujeito. Seria possível a substituição por “Existem”. 
 
Existem também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a distância. 
    VI                           Sujeito 
 

Concordância com Haver, Existir e Ocorrer 

Haver é um verbo impessoal quando no sentido de Existir e Ocorrer. Dessa forma, não existirá sujeito, 
mas apenas objeto direto. 

Ocorrendo a troca do verbo Haver por ocorrer/existir, tais verbos devem se flexionar conforme o 
sujeito. 

Ex: Houve dois acidentes na cidade. 
       VTD      O.D 
 
Ex: Ocorreram dois acidentes na cidade. 
           VI         Sujeito 
 
Ex: Há jogadores que não sabem jogar. 
      VTD      O.D 
 
Ex: Existem jogadores que não sabem jogar. 
           VI         Sujeito 
 
Ex: Há atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
     VTD                                    OD 
 
Ex: Existem atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
          VI                                            Sujeito 
 
OBS: Ocorrer/Existir são verbos intransitivos, ou seja, não possuem complemento verbal (OD/OI). 

 
Gabarito: Errado. 
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(FCC/SEFAZ-SC/2018) 
07) Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos. 
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: é atingida. 

Comentário: 
 
Voz Ativa 
 
...a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos. 
 
Voz Passiva Analítica 
 
50% das pessoas com mais de 60 anos são atingidas pela solidão. 
 
A locução verbal pode concordar tanto com a porcentagem (50%), quanto com o segundo termo “das pessoas”. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Recife - PE/2019) 
08) Ao transpor para a voz passiva a oração “permitem a assinatura de contratos e o pagamento de 
impostos” (3° parágrafo), a forma verbal correspondente será: são permitidos. 

Comentário: 
 
Voz Ativa 
 
...permitem a assinatura de contratos e o pagamento de impostos... 
   Pres. Ind. 
 
Voz Passiva Analítica 
                                                                                 Ser + Particípio 
...a assinatura de contratos e o pagamento de impostos são permitidos. 
                                                                              Pres. Ind. 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
09) Há emprego de verbo na voz passiva e adequada articulação entre os tempos e modos verbais na frase: 
Por mais honestos que pareçam os propósitos de uma propaganda, o consumidor deve acautelar-se para não ser 
por ela seduzido.   

Comentário: 
 
Por mais honestos que pareçam os propósitos de uma propaganda, o consumidor deve acautelar-se para não ser 
por ela seduzido. 
     A. Pass. 
Ser    +    Particípio 
 

Voz Passiva Analítica - VPA 

Formação: Verbo Ser + Particípio. 
 
   Suj. Paciente           Agente da Passiva 
Ex: José foi derrubado por Antônio. 
             Ser + Particípio 

 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SEMEF Manaus - AM/2019) 
10) Há ocorrência de voz passiva e correta articulação entre tempos e modos verbais na frase: 
Às redes sociais devem-se tanto o mérito de uma ampla comunicabilidade como os abusos implicados. 

Comentário: 
 
            OI                                  Sujeito 
Às redes sociais devem-se tanto o mérito de uma ampla comunicabilidade como os abusos implicados. 
                          VTDI + PA 
 

Voz Passiva Sintética - VPS 

Formação: Verbo Transitivo Direto + SE. 
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OBS: O “se” é Pronome Apassivador (PA) e não existe Objeto Direto, mas sim Sujeito Paciente. 
        VTD + SE  Suj. Paciente 
Ex: Derrubou-se José. 
                     PA 

 
Gabarito: Correto. 
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