Testes de gramática portuguesa
1. Todas as alternativas contêm um predicado nominal, exceto:
A) A menina, de longe, parecia uma prostituta.
B) Aquele medo de punições deixava-a toda submissa.
C) Por causa das ameaças constantes de punições andava muito nervosa.
D) Fique certo: Eu não sou uma prostituta como você.
E) Depois dos estupros a puta ficou toda emporcalhada pela porra na sua pele.
2.Observe as duas orações em baixo:
1) O cafetão ficou preocupado com o alto índice de desacato e inadimplência
de suas putas.
2) Houve uma sensível melhora no desempenho das putas depois de uma
série de punições e recursos educativos e corretivos.
Quanto ao predicado, eles classificam-se, respectivamente, como:
a) Nominal e verbo-nominal
b) Verbo-nominal e verbal
c) Nominal e verbal
d) Verbal e verbo-nominal
e) Verbal e nominal
3.Indique a frase que apresenta predicado nominal.
a) Naquele domingo, o prostíbulo permaneceu fechado.
b) Várias novinhas foram estupradas e transformadas em prostitutas submissas e
boas.
c) Eles estupraram-nas por cerca de nove horas sem pausas.
d) As meninas reagiram submissas e chuparam todos com dedicação.
e) Não existe o que reclamar para prostitutas.
4.Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja empregado como
transitivo direto:
a) Depende o desempenho de uma prostituta do açoite de seu cafetão.
b) Transemos, irmãs.
c) Apareceu o primeiro pelinho na bucetinha da novinha.
d) Maria escolheu-nos como seus cafetões.
e) Contava com o auxílio das outras putas para cuidar da educação e do treinamento
da novinha.
5.Quantos acentos faltam na seguinte frase?
“Duas rainhas caidas e prostituidas sairam do Clube “Paraiso afrodisiaco” no delirio,
sem seus aneis e com seus miudos himens rasgados ate as raizes.”
a) 8
b) 10
c) 9
d) 11
e) 6
f) 12
6.Quantos erros de acentuação encontram-se na seguinte frase? “Dois juizes
prostituiram tres gurias indias, mutilándo-lhes os orgãos sexuáis e usándo-as como
pôneis humános.”
a) 7

b)
c)
d)
e)
f)

10
9
11
6
12

7. Quantos erros de acentuação encontram-se na seguinte frase? “Um heroi xiita
destroi os himens de cinquenta e tres adolescentes cativas em uma so noite.”
a) 7
b) 4
c) 9
d) 3
e) 6
8. Quantos erros de acentuação encontram-se na seguinte frase? “As novínhas caídas
e sém hímens prostituíram-se por uma xícara de café, um píres de arróz ou pôr poucas
moédas.”
a) 7
b) 5
c) 8
d) 4
e) 6
9.O que significa a frase “Uma prostituta incipiente é insipiente.”
a) Uma prostituta que insiste terá sucesso.
b) Uma prostituta que foi circuncisa no clitóris sangra muito.
c) Uma prostituta principiante é sem sal.
d) Uma prostituta intrometida não é ignorante.
e) Uma prostituta iniciante não sabe das coisas.
10.Em qual frase duas palavras parônimas foram confundidas?
a) O cafetão teve que infligir um castigo exemplar à mulata rebelde, porque ela
infringia muitas regras.
b) Os médicos foram vituperados por terem currado uma menina, e um pastor foi
vilipendiado apesar de ter curado uma menina.
c) A ponygirl (menina nua que serve como pônei humano) foi arriada, mas arreou
quando o primeiro cliente subiu.
d) Cafetões e a máfia nigerianos surtem por ano 20 mil prostitutas evangélicas para
sortir prostíbulos na Europa e em outras partes do mundo.
e) A dúvida sobre a utilidade de dividir parte do lucro com suas prostitutas é uma
discussão esotérica dos cafetões e donos de prostitutas e não interessa a sociedade; já
os métodos de punição e disciplinamento de putas rebeldes é uma questão mais
exotérica, porque se as meninas levam cicatrizes, a sociedade é prejudicada por
receber putas menos bonitas.
11. “A puta nova teve que chupar aos homens nesta festa até arriar.” Qual palavra
substitui “arriar” no mesmo sentido?
a) gozar
b) mijar, fazer xixi
c) molhar
d) sucumbir
e) pagar a dívida

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

raiar (o sol)
engolir
acabar
conseguir
virar prostituta
virar submissa
vomitar
estrear (como prostituta)
ficar rouca
aprender
melhorar
cantar (o galo)
passar mal
conseguir mais rápido
ver estrelas
virar feliz
ferrar-se
entupir
ficar cheia
pôr sela de cavalo nela
cantar como uma cantora na ópera

12. “A cafetina Sofia de Milano ... os contratos das treze putas evangélicas da Nigéria
dela e ... que elas teriam que trabalhar por três anos sem receber parte nenhuma.”
Quais palavras cabem melhor nas reticências?
a) prescreveu e proscreveu
b) proscreveu e prescreveu
c) queimou e queria
d) queria e queimou
e) dilatou e delatou
f) delatou e dilatou
g) distratou e destratou
h) destratou e distratou
13. O que poderia ser um ou uma pornicida?
a) Um homem que mata meretrizes
b) Uma mulher que ama prostitutas
c) Uma virgem sem hímen.
d) Uma rã asiática que mama seus filhotes
e) Uma puta tailandesa com vagina muito estreita
f) Um homem que ama prostitutas
g) Uma puta evangélica ou religiosa em geral que oferece anal sem cobrar mais
h) Uma pessoa emputescida (=furiosa, aborrecida)
i) Uma pessoa emputescida (=que virou puta)

14. “Pula a sua puta e ela pula de alegria.”
Transforme essa frase usando somente o pretérito imperfeito indicativo. Qual solução
é mais certa?
a) (Ele) pulia a sua puta e ela pulia de alegria.
b) (Ele) pulava a sua puta e ela pulava de alegria.
c) (Ele) polia a sua puta e ela polia de alegria.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(Ele) polava a sua puta e ela polava de alegria.
(Ele) polia a sua puta e ela pulava de alegria.
(Ele) pulava a sua puta e ela pulia de alegria.
(Ele) pulou a sua puta e ela pulia de alegria.
(Ele) pulia a sua puta e ela pulava de alegria.
(Ele) pulava a sua puta e ela polava de alegria.
(Ele) polava a sua puta e ela pulava de alegria.

15.”O pai foi para a prisão e as filhas, para o prostíbulo.” Por que esta frase tem uma
vírgula?
a) “As filhas” no plural e o verbo “foi” no singular representam uma silepse.
b) Indica a elipse do verbo.
c) Por causa do contraste chocante e surpreendente.
d) Para separar o adjunto adverbial.
e) Porque a frase representa um anacoluto.
f) Para separar o feminino e o masculino.
g) Indica a omissão das palavras “como prostitutas”.
h) Vírgula entre duas orações coordenadas assindéticas.

16.Associe as figuras de estilo e de linguagem aos exemplos.
1) Pricila é uma cadela.
2) Nanda transa como uma máquina de foder.
3) O cliente alugou buceta e cuzinho por duas horas sem limites.
4) Pétala vende a pele desde os 12 anos.
5) Pétala tem lábios de buceta lindos.
6) Na rua dama, na cama puta. Essa é a mulher ideal.
7) O cafetão estupra suas putas, não elas a ele.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Eufemismo, pleonasmo, metonímia, sinédoque, catacrese, elipse, anacoluto
Metáfora, comparação, metonímia, sinédoque, catacrese, elipse, zeugma
Ofensa, hipérbole, sinédoque, metonímia, eufemismo, antítese, anacoluto
Metonímia, comparação, metáfora, sinestesia, catacrese, elipse, ofensa
Metonímia, comparação, metáfora, sinestesia, perífrase, elipse, ofensa
Metonímia, metáfora, sinestesia, catacrese, elipse, paradoxo, comparação,

17. Associe as figuras de estilo e de linguagem aos exemplos.
1) Pricila é uma prostituta bem prostituída
2) Pricila é uma puta e uma escrava e uma cadela
3) Pricila transa muito bem, sim, sei que as prostitutas lá têm que transar com no
mínimo vinte clientes por dia.
4) Nós todos somos prostitutas.
5) Pricila não era muito boa na faculdade, mas era uma estudante excelente pela
sua capacidade de convencer os professores com sua bucetinha apertadinha e
lisinha.
6) Ferramentas adequadas para a educação de putas fazem com que estas
trabalhem com boa dedicação, atendam a mais de 20 clientes por dia e
entreguem todo o dinheiro aos cafetões.
7) Assim uma puta boa ganha toneladas de grana para seu dono.
a) Anacoluto, comparação, anacoluto, silepse, eufemismo, antonomásia,
pleonasmo

b) Gradação, polissíndeto, pleonasmo, antonomásia, ironia, antonomásia,
pleonasmo
c) Pleonasmo, ofensa, pleonasmo, metáfora, eufemismo, antítese, hipérbato
d) Pleonasmo, polissíndeto, anacoluto, silepse, ironia, eufemismo, hipérbole
e) Gradação, zeugma, ironia, paradoxo, comparação, gradação, hipérbato,
f) Perífrase, zeugma, ironia, paradoxo, eufemismo, eufemismo, hipérbole
18. Associe as figuras de estilo e de linguagem aos exemplos:
1) Se o cafetão puxa o grelinho de sua puta, ela confessa a verdade.
2) Puta nenhuma resiste a mimos desse tipo.
3) Assim a educação de putas é muito fácil.
4) Se a puta tenta mentir ou esconder algo, o clitóris torturado confessa a
verdade.
5) Ó vaginas, tantas vezes vocês traem suas donas.
6) Uma negra branca é uma puta branca, que é tratada como uma negra.
7) O “Rei dos reis” não teve vergonha de ter amizade com prostitutas e putas.
a) Catacrese, comparação, eufemismo, prosopopéia, sinestesia, paradoxo,
perífrase
b) Consecutivo, eufemismo, gradação, ironia, sinestesia, silepse, antonomásia,
c) Ironia, eufemismo, gradação, hibérbato, prosopopéia, metáfora, perífrase
d) Ironia, eufemismo, ironia, ironia, prosopopéia, comparação, elogio, perífrase
e) Metonímia, ironia, ironia, hipérbato, apóstrofe, comparação, eufemísmo
f) Catacrese, ironia, eufemismo, prosopopéia, apóstrofe, paradoxo, antonomásia
19. O texto em baixo tem 19 hifens, mas nem todos são certos. Quantos hífens a gente
teria que tirar do texto a seguir para ele ficar certo?
Uma prostituta com auto-estima não se importa em ficar de mini-saia cor-de-rosa sem
calcinha fio-dental e de bucetinha semi-aberta no dia-a-dia. Assim ela apresenta-se no
corredor-do-puteiro, à queima-roupa com os visitantes, mas também na escola,
shopping-center, na rua, e até como porta-bandeira na época-de-carnaval. Para ela
nem seria um contra-senso tirar um auto-retrato desse jeito para o face-book.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
f) 11
g) 12
h) 13
i) 14
j) 15
k) 16
l) 17
20) Quantos diminutivos existem nessa frase?
Uma moçoila que anda sem calcinha, levanta seu saiote na cozinha e abre sua
bucetinha devagarinho para os rapagões avaliarem o grelinho e lhe fazerem carinho e
mais, não é uma putinha, mas uma putona.
a) 4
b) 5
c) 6

d) 7
e) 8
21) “Certas meninas não abrem as pernas certo. Por isso certos cafetões educam suas
putas com rigor até virarem prostitutas certas. O mais certo, aliás, são eletrochoques
aplicados em certas partes mais sensíveis do corpo da educanda.”
Qual é a classe de palavras dos termos “certo” nesta frase?
a) Adjetivo – advérbio – adjetivo – adjetivo – conjunto adverbial - adjetivo
b) Pronome indefinido – advérbio - pronome indefinido – adjetivo – conjunto
adverbial – pronome indefinido
c) Pronome indefinido – advérbio - pronome indefinido – adjetivo – substantivo –
pronome indefinido
d) Pronome indefinido – adjetivo - pronome indefinido – adjetivo – substantivo –
pronome indefinido
e) Pronome indefinido – adjetivo - pronome indefinido – adjetivo – advérbio –
pronome indefinido
f) Adjetivo – pronome invariável – adjetivo – adjetivo – conjunto adverbial adjetivo

22) No cartoon em cima, nas frases escritas em letras pretas, faltam três palavras. Elas
são:
a) Esta – essa – aquela b) Essa – esta – aquela c) Essa – essa – essa d) Esta – essa –
essa e) Aquela – esta – essa f) Esta – esta – essa g) Essa – esta – essa

23) O que a moça cativa e vendida como prostituta pensa está escrita em letras
brancas. Faltam as palavras: a) Este – esse b) Este – este c) Aquele – esse d) Aquele –
aquele f) Esse – aquele g) Esse – esse
24) Em referência ao desenho pode se explicar: “A puta foi leiloada toda suja,
fedorenta, exausta e arranhada, porque a noite toda ... pelos outros presos.”
O que deve faltar na reticência?
a)era estuprada b)estuprava c)estuprara d)tinha sido estuprada e)tinha sida estuprada
f)será estuprada g) fui estuprada h)foi estuprada i)estupraram-na j) teve sida
estuprada k)teve sido estuprada
25) Em referência ao desenho pode se explicar também (marca a alternativa correta):
a) Se os rapazes tivessem usados camisinhas a puta não gotejaria desse jeito.
b) Se os rapazes usassem camisinhas a puta não gotejasse desse jeito.
c) Se os rapazes usam camisinhas a puta não gotejaria desse jeito.
d) Se os rapazes tivessem usado camisinhas a puta não estaria gotejando desse jeito.
e) Se os rapazes usam camisinhas a puta não gotejará desse jeito.
f) Se os rapazes usem camisinhas a puta não estaria gotejando desse jeito.
26) “Depois de ser açoitada nua uma puta trabalha com transporte.”
Como a palavra transporte pode ser substituída sem mudar o sentido?
a)Humildade b)Transportação c)Condução d)Enlevo e)Condução de mercadorias
f)Proteção g)Dificuldade
27. “Se o cafetão fornir de vez em quando uns açoites para renhir as suas putas, elas se
adequarão melhor à prostituição e jamais renhirão com seus superiores.” Transforma a
frase usando só verbos no presente:
a) Se o cafetão forne de vez em quando uns açoites e renhe as suas putas, elas se
adequam melhor à prostituição e jamais renhem com seus superiores.
b) Se o cafetão fornisse de vez em quando uns açoites e renhisse as suas putas, elas se
adequariam melhor à prostituição e jamais renhiriam com seus superiores.
c) Se o cafetão forneu de vez em quando uns açoites para renhir as suas putas, elas se
adequaram melhor à prostituição e jamais renhiram com seus superiores.
d) Se o cafetão fornir de vez em quando uns açoites para renhir as suas putas, elas se
adequarão melhor à prostituição e jamais renhirão com seus superiores.
e) Se o cafetão forniria de vez em quando uns açoites para renhir as suas putas, elas
são adequadas melhor à prostituição e jamais vão brincar com seus superiores.
f) Se o cafetão fornece de vez em quando uns açoites para renhir as suas putas, elas
vêm sendo mais bem adequadas à prostituição e jamais chegam a renhir com seus
superiores.
28. “As putas são açoitadas nuas para elas vierem sendo elogiadas por seu
desempenho e submissão e se transformarem em prostitutas dóceis e felizes.”
Trata-se de
a) Passivo simples, passivo analítico e passivo sintético
b) Passivo analítico, passivo analítico e passivo sintético
c) Passivo sintético, passivo sintético e passivo analítico
d) Passivo simples, passivo analítico e ativo reflexivo
e) Passivo analítico, passivo gerundial e passivo sintético
f) Passivo analítico, passivo de transição e ativo reflexivo

29) Qual frase contém erros na conjugação dos verbos?
a) Empregadas evangélicas são uma bênção para o orçamento de seus patrões porque
além de ser sinceras e não querer nada para si mesmas o patrão ou seus filhos mais
velhos parecem não precisar mais levar o seu dinheiro para os puteiros.
b) Empregadas evangélicas vem sendo uma bênção para o orçamento de seus patrões
porque além de serem sinceras e não quererem nada para si mesmas o patrão ou seus
filhos mais velhos parece não precisarem mais levar o seu dinheiro para os puteiros.
c) Empregadas evangélicas vem sendo uma bênção para o orçamento de seus patrões
porque além de serem sinceras e não quererem nada para si mesmas o patrão ou seus
filhos mais velhos parece não precisarem mais levarem o seu dinheiro para os
puteiros.
d) Empregadas evangélicas serão uma bênção para o orçamento de seus patrões
porque além de forem sinceras e não quiserem nada para si mesmas o patrão ou seus
filhos mais velhos parecem não precisar mais levarem o seu dinheiro para os puteiros.
e) Empregadas evangélicas são uma bênção para o orçamento de seus patrões porque
além de serem sinceras e não quererem nada para si mesmas o patrão ou seus filhos
mais velhos parece não precisar mais levar o seu dinheiro para os puteiros.
f) Empregadas evangélicas são uma bênção para o orçamento de seus patrões porque
além de serem sinceras e não quererem nada para si mesmas o patrão ou seus filhos
mais velhos parecem não precisarem mais levarem o seu dinheiro para os puteiros.

30. “Uma empregada boa é ao mesmo tempo faxineira, cozinheira, babá, cadelinha,
puta, secretária.” Assinale a alternativa correta:
a. A frase contém seis objetos diretos.
b. A frase está na voz passiva
c. A frase é pronominal
d. A frase é assindética
e. A frase contém somente substantivos femininos
f. A frase seria mais curta no pretérito imperfeito

Gabarito: 1b (alternativa b apresenta um predicado verbo-nominal, com predicativo do
objeto), 2c, 3a, 4d, 5b (Certo seria: “Duas rainhas caídas e prostituídas saíram do Clube
“Paraiso afrodisíaco” no delírio, sem seus anéis e com seus miúdos himens rasgados
até as raízes.”), 6c (Certo seria: Dois juízes prostituíram três gurias índias, mutilandolhes os órgãos sexuais e usando-as como pôneis humanos.), 7b (Certo seria: Um herói
xiita destrói os himens de cinquenta e três adolescentes cativas em uma só noite.), 8a
(Certo seria: As novinhas caídas e sem himens prostituíram-se por uma xícara de café,
um pires de arroz ou por poucas moedas.), 9e, 10c Certo seria: A ponygirl foi arreada
(=selada), mas arriou (=vergou, caiu) quando o primeiro cliente subiu.), 11d, 12b
(Proscreveu (=aboliu) os contratos e prescreveu (ordenou) que...), 13a, 14e, (a frase
começou com o imperativo de “polir” e significa: Dê polimento a sua puta ou
aperfeiçoe a sua puta e ela vai pular de alegria.) 15b, 16b, 17d, 18f, 19i) Versão certa:
Uma prostituta com autoestima não se importa em ficar de minissaia cor-de-rosa sem
calcinha fio dental e de bucetinha semiaberta no dia a dia. Assim ela apresenta-se no
corredor do puteiro, à queima-roupa com os visitantes, mas também na escola,
shopping center, na rua, e até como porta-bandeira na época de carnaval. Para ela
nem seria um contrassenso tirar um autorretrato desse jeito para o facebook.
20d) Versão certa:
Uma moçoila que anda sem calcinha, levanta seu saiote na cozinha e abre sua
bucetinha devagarinho para os rapagões avaliarem o grelinho e lhe fazerem carinho e
mais, não é uma putinha, mas uma putona.
21c, 22a, 23f, 24d, 25d (a alternativa “a” tem como único erro o plural “usados”. Nos
outros exemplos os erros estão com os verbos.), 26d ,27f, 28b,
29a: Os infinitivos “ser” e “querer” podem ter a desinência “em” (= serem e
quererem). Mas também sem a desinência fica certo, porque o sujeito é o mesmo
como na frase anterior e não precisa ser exprimido no verbo. As duas alternativas são
certas. Também as duas alternativas certas no final são “parecem não precisar” e
“parece não precisarem”. As outras formas são erradas. Em 28 b e c falta o acento em
“vem”, certo seria “vêm”. Por isso a resposta certa é 29a. 30d.

Se você errou,
procure sobre o
assunto em um
livro, apostilha
ou na internet
e aprenda.
Senão será
castigado igual
a essa puta.

