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Simulado de Português – Morfologia Parte III 
(Quadrix/CREF - 8ª Região (AM/AC/RO/RR)/2018) 

01) Na forma verbal “mostrávamos” (linha 21), diferentemente do que acontece com a maior parte dos verbos 
de primeira conjugação, não aparece a vogal temática responsável por incluir o verbo na conjugação a que 
pertence, por isso não há um tema a ser extraído da estrutura da palavra. 

Comentário: 
 

Verbo 

Consiste em uma palavra que pode ser conjugada em vários modos (Indicativo, Subjuntivo e Imperativo), 
tempos (Passado, Presente e Futuro) e pessoas (1º, 2º e 3º pessoa do singular/plural), podendo ter 
características de ação, fenômeno, estado ou qualidade. 

Ex: José cantou muito. (Verbo de ação, Pretérito Perfeito do Indicativo, 3º pessoa do Singular). 
 
Ex: Chovia muito no verão. (Verbo de Fenômeno da Natureza, Pretérito Imperfeito do Indicativo, Sujeito 
Inexistente). 

Estrutura Verbal 

O verbo possui uma estrutura que pode ser dividida em: Radical, Vogal Temática, Tema e Desinência. 

Radical 

É o responsável pela estrutura matricial do verbo, aparecendo, em regra, em todos os modos, tempos e 
pessoas. 

Ex: Eu Pulo, tu Pulas, ele Pula, nós Pulamos, vós Pulais, eles Pulam (Radical: Pul-) 
Ex: Eu Cantei, tu Cantaste, ele Cantou, nós Cantamos, vós Cantastes, eles Cantaram (Radical: Cant-) 

Vogal Temática 

É o elemento que faz a conexão entre o radical e a desinência. 

Ex: Nós cantávamos (V.T: a) 

Tema 

É a soma do Radical mais a Vogal Temática. 

Ex: Nós cantávamos (Tema: canta) 

Desinência 

Divide-se em Desinência: Número-pessoal ou Modo-temporal. 

Desinência Número-Pessoal 

Identifica se o verbo está na 1º, 2º ou 3º pessoa do singular ou plural. 

Ex: Eu Pulo (DNP: o (1º pessoa do singular)); Tu Pulas (DNP: as (2º pessoa do singular)); Nós Pulamos (DNP: 
mos (1º pessoa do plural)) 

Desinência Modo-Temporal 

Identifica o tempo e o modo que o verbo se encontra. 

Ex: Nós Cantávamos (DMT: va (Pretérito Imperfeito do Indicativo)). 

Conjugação do Verbo 

1º Conjugação: Verbos terminados em Ar (Cantar, Dançar, Pular). 
2º Conjugação: Verbos terminados em Er ou Or (Ver, Ter, Ler, Pôr, Interpor) 
3º Conjugação: Verbos terminados em Ir (Invadir, Fluir, Latir) 

 

Estrutura Verbal - Verbo Mostrávamos 

Conjugação: 1.ª (Mostrar) 

Radical: Mostr- (Mostrávamos). 

Vogal Temática: a (Mostrávamos). 

Tema: Mostra (Mostrávamos). 

DMT: va (Mostrávamos). 

DNP: mos (Mostrávamos). 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
02) O verbo destacado está no tempo presente em: ... que até hoje a lua “insiste”... 

Comentário: 
 

Conjugação – Verbo Insistir 

Indicativo 

Presente 

Eu insisto 

Tu insistes 

Ele insiste 

Nós insistimos 
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Vós insistis 

Eles insistem 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Recife - PE/2019) 
03) É plenamente aceitável a articulação estabelecida entre os tempos e os modos verbais na frase: 
Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior controle 
sobre as desavenças. 

Comentário: 
            (Pret. Imp. Subj.)                                                                                                    (Fut. Pret. Ind.) 
Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos (haveríamos) de estabelecer 
um maior controle sobre as desavenças. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
04) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para compor 
adequadamente a frase: 
Nem todos os consumidores que (pretender) a propaganda convencer são pessoas crédulas. 

Comentário: 
 
Frase na ordem indireta 
 
Nem todos os consumidores que (pretender) a propaganda convencer são pessoas crédulas. 
 
Frase na ordem direta 
 
Nem todos os consumidores que a propaganda pretende convencer são pessoas crédulas. 
                                                        Sujeito 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/FUB/2018) 
05) “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 
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OBS: Ocorrer/Existir são verbos intransitivos, ou seja, não possuem complemento verbal (OD/OI). 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/Instituto Hospital Base do Distrito Federal/2018) 
06) Acerca dos sentidos e dos aspectos gramaticais do texto precedente, julgue o seguinte item. 
Os sentidos originais do trecho “Tentar deter o mar era inútil” (l.15) seriam mantidos caso a forma verbal “era” fosse 
substituída por “seria”.   

Comentário: 
 
A troca do tempo verbal entre o pretérito perfeito do indicativo e o futuro de pretérito do indicativo não altera a 
semântica da frase, continuando, assim, a ideia de causa hipotética. 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Recife - PE/2019) 
07) Indica-se adequada transposição da voz verbal de um segmento para outra voz verbal no seguinte caso: 
não foi consumido pela vida = a vida não consumiu 

Comentário: 
 
não foi consumido pela vida (VPA) = a vida não consumiu (Voz Ativa) 
     Ser + Particípio 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SABESP/2019) 
08) Há emprego de forma verbal na voz passiva na seguinte passagem do texto: 
.... fazem parte da próxima fronteira para a evolução da robótica. (5º parágrafo) 

Comentário: 
 

Voz Ativa Voz Passiva Sintética Voz Passiva Analítica 

Sujeito + Verbo + Complemento VTD + SE + Sujeito Paciente 
Sujeito+ Verbo Ser/estar + particípio 
+ A. Passiva 

 
Voz Ativa. 
 
  Sujeito + Verbo + Complemento 
.... (Eles) fazem parte da próxima fronteira para a evolução da robótica. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRF - 4ª REGIÃO/2019) 
09) Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às regras de concordância na frase: 
Imagina-se que em algum momento as famílias venham a assumir o papel que delas se esperam ao longo de um 
processo educacional.  

Comentário: 
 

Voz Passiva Sintética - VPS 

Formação: Verbo Transitivo Direto + SE. 
 
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 

 
  VTD + SE                   
Imagina-se que em algum momento as famílias venham a assumir o papel que delas se esperam (se espera) ao 
longo de um processo educacional. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Manaus - AM/2019) 
10) Identifica-se ocorrência de forma verbal na voz passiva no seguinte segmento: “estratégias que serão 
implementadas para conquistar mercado” 

Comentário: 
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estratégias que serão implementadas para conquistar mercado 
                          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. 
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