63. Leia as frases:
1. Comprei uma puta à toa.
2. Comprei uma puta à-toa.
3. Comprei três meninas à-toas.
4. A puta atoa, só abre as pernas, e o cafetão trabalha.
Quais frases são gramaticalmente corretas?
a) Correta é a alternativa 1.
b) Corretas são as alternativas 1 e 4
c) Correta é a alternativa 4.
d) Corretas são as alternativas 2 e 3.
e) Corretas são as alternativas 1, 2 e 3.
f) Corretas são todas as alternativas.
g) Corretas são as alternativas 1,2 e 4.
64. Leia as frases:
1. Muitos cafetões batem suas putas. Mas não devem batê-las com raiva, mas de
espírito calmo e sereno, somente pensando na melhor educação para elas.
2. Muitos cafetões batem suas putas. Mas não devem-as bater com raiva, mas de
espírito calmo e sereno, somente pensando na melhor educação para elas.
3. Muitos cafetões batem suas putas. Mas não devem-nas bater com raiva, mas
de espírito calmo e sereno, somente pensando na melhor educação para elas.
4. Muitos cafetões batem suas putas. Mas não as devem bater com raiva, mas de
espírito calmo e sereno, somente pensando na melhor educação para elas.
Quais frases são gramaticalmente corretas?
a) Correta é a alternativa 1.
b) Corretas são as alternativas 1 e 4
c) Correta é a alternativa 4.
d) Corretas são as alternativas 1 e 3.
e) Corretas são as alternativas 1, 2 e 4.
f) Corretas são todas as alternativas.
g) Corretas são as alternativas 1,3 e 4.
h) Corretas são as alternativas 3 e 4
65. “Tu reténs as putas mais novas e bonitas em sua casa. Põe as putas para fazerem
grana, porque a falta de trabalho seduz as putas à ociosidade.”
Como os objetos diretos podem ser substituídos corretamente?
a) Tu reténs-las em sua casa. Pões-las para fazerem grana, ... sedu-las ...
b) Tu retém-nas em sua casa. Põe-las para fazerem grana, ... sedu-las ...
c) Tu retém-las em sua casa. Pões-las para fazerem grana, ... seduz-las ...
d) Tu retém-las em sua casa. Põe-nas para fazerem grana, ... sedu-las ...
e) Tu retém-las em sua casa. Põe-las para fazerem grana, ... sedu-las ...
f) Todas as alternativas são erradas.
66. “Puta nenhuma atinge a perfeição sem levar de vez em quando uma surra, nem
mesmo as que são evangélicas ou budistas e por tal razão bem submissas e dóceis.”
Os pronomes do período classificam-se, respectivamente, como:
a) Indefinido – demonstrativo – relativo – demonstrativo
b) Indefinido – pessoal obliquo – relativo - indefinido
c) De tratamento – demonstrativo – indefinido – demonstrativo
d) De tratamento – pessoal obliquo – indefinido – demonstrativo
e) Demonstrativo – demonstrativo – relativo – demonstrativo

67. Qual das frases está errada?
a) Não agridamos as nossas putas, mas eduquemo-las com amor.
b) Eu me abstinha sempre de chibatadas na bucetinha, porque elas prejudicam a
sensibilidade do órgão.
c) Gente, abolamos métodos cruéis como queimaduras nos mamilos de nossas
meninas ou açoitamentos pesados.
d) Vós falis na educação das putas novinhas.
e) Há 9 anos giro sozinho este puteiro com 17 prostitutas e 5 outros funcionários.
68. Qual das frases está errada?
a) Puta, se você quer ser realmente boa, precava-se sempre contra doenças como
AIDS.
b) Se a menina me aprouvesse, prazer-me-ia alugá-la para uma noite inteira.
c) O cafetão bom provia as suas putas sempre de alimentação saudável, muitos
clientes, leitinho quente e surras educativas.
d) Embora requeiramos só mulatas novinhas e gostosas recebemos um monte de
negras comuns e medíocres.
e) Se vós trouxésseis mais algemas e cordas reaveríamos todas as mulatas fugidas.
69. Transponha a frase para a voz passiva: “Haveriam de comprar, ainda, seis
prostitutas asiáticas.” Como seria o verbo na voz passiva?
a) comprariam
d) teriam sido compradas
b) ter-se-ia comprado
e) haveriam de ser compradas
c) comprar-se-ia
70. Se você ... , e a polícia ... a seu favor, talvez você ... as três mulatas fugidas.
a) Requisesse – intervisse - reavesse
b) Requeresse – intervisse – reavesse
c) Requeresse – interviesse – reouvesse
d) Requeresse – interviesse – reavesse
e) Requisesse – interviesse - reouvesse
71. Não há devida correlação temporal das formas verbais em:
a) Seria conveniente que um cafetão açoitasse uma puta recém-adquirida.
b) É conveniente que um cafetão açoitaria uma puta recém-adquirida.
c) Era conveniente que um cafetão açoitasse uma puta recém-adquirida.
d) Será conveniente que um cafetão açoite uma puta recém-adquirida.
e) Foi conveniente que um cafetão açoitasse uma puta recém-adquirida.
72. “Se ... que uma puta não te chupa com dedicação, ... tapas no rosto dela.”
Preencha as reticências:
a) vires – dê
b) veres – dês c) veres - dê d) vir – dá-lhe e) vires – dá
73. Um cafetão falou a uma prostituta recém-adquirida: “Eu não sou o homem que tu
procuras, mas eu desejava possuir-te, ou, quando menos, possuir os teus buracos.”
Se o cafetão dissesse as mesmas palavras a uma princesa, usando devidamente “Vossa
Alteza” em lugar do “tu”, deveria usar os verbos da seguinte maneira:
a) procurais – possuir-vos – possuir os vossos
b) procura – possuí-la – possuir os seus
c) procura – possuí-lo – possuir os vossos
d) procurais – possuí-la – possuir os vossos
e) procurais – possuir-vos – possuir os seus

74. “O dono ... a demanda alta durante o campeonato de futebol e ... o puteiro com
meninas lindas do interior.” Preenche as reticências:
a) preveu – proveu b) provera – provira c) previra - previera
d) preveu – provera e) previu - proveu
75. Quais das frases de putas e meninas obedientes e boas contém um erro
gramatical?
a) Quando eu vir a satisfação dos clientes, ficarei feliz.
b) Aceitarei o trabalho e o lugar para o qual me proporem.
c) Quando puxar o meu grelinho com força, confessarei a verdade.
d) Não sairei assim que me convier da prostituição, mas servirei fielmente ao meu
patrão.
e) Serei grata e submissa a quem se detiver a educar-me.
76. Quais das seguintes dicas para prostitutas boas e outras meninas contém um erro
gramatical?
a) Se fores trabalhar na Europa, obedece, engole e abre bem as pernas.
b) Não intervenhais no que não vos diz a respeito.
c) Sê prudente e agrade seu cafetão com respeito e submissão total.
d) Faze o que te pedem e não reclames.
e) Mede tuas palavras e não desanimes.
77. Transforma a oração indireta em oração direta como no modelo: “Peço-te que me
chupes/ Chupa-me.”
1. Peço-te que acudas às meninas mais novas.
2. Peço-te que frijas um ovo para seu cafetão.
3. Peço-te que meças o tamanho de seu grelinho.
4. Peço-te que leias as dicas de higiene para putas.
5. Peço-te que provejas o cargo de acompanhante do senador.
Assinale a alternativa correta:
a) Acuda, frija, meça, leia, provede
b) Acode, frege, mede, lê, provê
c) Acuda, frija, mede, lê, proveja
d) Acode, frija, mede, lê, provede
e) Acuda, frege, medi, lê, provê
78. Puta, ... os peitos, ... os mamilos, ... os pensamentos negativos. Mas não te ...
quando abrir os buracos para paus grandes.
Assinale a alternativa correta:
a) Levanta, ergue, destrua, firas
b) Levante, erga, destrua, fira
c) Levanta, ergue, destrói, firas
d) Levantai, erguei, destruí, firais
e) Levanteis, ergueis, destruais, firais
79. “Mesmo se o cafetão lhe ... um contrato desfavorável e injusto, uma puta boa o ...”
Preencha as reticências de uma forma correta:
a) Proponha – aceitará b) propor – aceitava c) proporia – aceitaria
d) proporá – aceitará e) propôs – aceitava f) propor – aceitará

80. Se você ... chegado a tempo ... visto como Luiza ... o cabaço.
Preencha as reticências de uma forma correta:
a) Tem – tenha – perdeu b) tiver – terá – perdesse
c) Teria – tinha – perca d) tivesse – teria – perdeu
e) tinha – tem – perdia
81. Uma puta boa e obediente fala: “Não ... diante de nenhum
sacrifício ou trabalho que o senhor de mim ... .
Preenche as lacunas corretamente:
a) recuei – exija b) recuo – exigisse c) recuo – exija
d) recuara – exigiu e) recuei – exigir
82. “Mesmo se a mãe lhe ... fazer programas e ela ... duvido
que a menina ... a ter sucesso.”
Preenche as lacunas corretamente:
a)permitir – quiser – chega b) permitiria – queira – chega c) permite – quiser –
chega d) permita – queira – chegue e) permitir – querer – chegue
83. Qual das alternativas a seguir não contém voz passiva?
a) Putas boas confiam só ao cafetão ou dono e se denunciam mutuamente para
ele puder punir e corrigir os vícios e erros delas.
b) Hoje em dia prostituam-se as meninas cedo para oferecer a elas uma
oportunidade de ganhar dinheiro para celulares, roupas ou tabletes ou para
ajudar a amigos ou à família.
c) Escolheu-se, infelizmente, uma puta completamente inidônea para esse tipo de
cliente.
d) Em casos de violência contra prostitutas tratam-se as feridas superficialmente e
logo depois a menina há de continuar com o seu trabalho.
e) Depois da defloração no meio da sala a menina foi aplaudida estrondosamente.
84. Transponha para a voz passiva a oração: “Os clientes a estimavam por suas
qualidades.” Como seria a forma verbal correta?
a) eram estimados b) eram estimadas c) era estimada d) foram estimados
d) foram estimadas e) fora estimada f) fora estimada g) tinham estimado
85. Transponha para a voz passiva a oração: “Por mais que ele
desgostasse o cafetão teve que açoitar a menina nua, porque
ela acabou de mentir uma história toda inventada em frente
dele.”
Como seriam as formas verbais corretas?
a) teve que se açoitar – foi acabada de mentir
b) teve que se açoitar - acabou ser mentida
c) teve que ser açoitada – acabou ter mentido
d) teve que ser açoitada - acabou de ser mentida
e) tiveram que açoitar – foi acabada de mentir
f) tiveram que açoitar - acabou de for mentida
g) tive que ser açoitada – acabou-se de ser mentida
h) tive que ser açoitada – acabou-se de mentir
i) todas as alternativas anteriores são erradas.

86. Transponha para a voz passiva: “Se a puta tivesse cumprido as suas obrigações
fielmente, o cafetão não a teria açoitado nua durante o jantar.”
Como seriam as formas verbais corretas?
a) Tivesse sido cumprido – teria sido açoitada
b) Tivesse sido cumprido – teria sido açoitado
c) Tivesse sido cumprida – fosse açoitada
d) Tivesse sido cumprida – fosse açoitada
e) Tivessem sido cumpridas – teria sido açoitada
f) Tivessem sido cumpridas – teria sido açoitado
g) Tivessem-se cumprido – ter-se-ia açoitada
h) Fossem cumpridas – seria açoitada
i) Fossem cumpridas – seriam açoitadas
j) todas as alternativas anteriores são erradas.

87. “Um bom cafetão compra uma puta novinha por R$ 10 mil e treina e educa-a com
métodos rígidos para que ele ... o dinheiro investido em menos de dois meses.”
Como se substitui as reticências?
a) reavenha b) reaveja c) reaja d) reava e) reaver f) todas as alternativas
anteriores são erradas.
88. “Se o senhor ... o dinheiro poderá deflorar a neguinha quando ... .”
Preencha as lacunas:
a) traz – querer b) traz – quiser c) traz – quer d) trouxer – querer
e) trouxer – quiser f) trazer – querer g) trazer – quiser h) trazer - quer
89. Transponha para a voz passiva a oração: “Embora que na Ásia vendam prostitutas
mudas e cegas por até R$ 20 mil, no Brasil uma família acabou de vender uma filha
cega, bonita e novinha por apenas R$ 130 a um cafetão.”
Como seriam as locuções verbais corretas?
a) Seria vendida – ser vendida
b) Seria vendida – for vendida
c) Seriam vendidas – fossem vendidas
d) São vendidas – vender-se
e) São vendidas – for vendida
f) Fosse vendida – seria vendida
g) Fosse vendida – serem vendidas
h) Fossem vendidas – serem vendidas
i) Fossem vendidas – seriam vendidas
j) Seja vendida – seja vendida
k) Sejam vendidas – ser vendida
l) Sejam vendidas – são vendidas
m) São vendadas - ser vendida
n) São vendadas – é vendida

Gabarito:

63g (1. Comprei uma puta à toa. “À toa” é um advérbio e significa: Comprei uma puta
ao acaso (ou: sem refletir). 2. Comprei uma puta à-toa. À-toa um adjetivo e significa:
Comprei uma puta inútil (ou: vil, bem prostituída, sem importância). 3.Comprei três
meninas à-toas (Não existe este plural, por isso a alternativa é errada. Certo seria:
putas à-toa. 4.A puta atoa, só abre as pernas, e o cafetão trabalha. Atoar significa:
Levar à toa, levar de reboque, na língua informal também: teimar em fazer nada. A
frase significa: A puta teima em fazer nada, só abre as pernas, mas o cafetão trabalha.)
64b, 65d, 66a, 67c (não agridamos é imperativo, abstinha é pretérito imperfeito,
abolamos não existe, porque abolir nem tem a primeira pessoa, nem abulo nem abolo,
e por isso também não tem subjuntivo. Falis é segunda pessoa plural de falir (=
fracassar, mal suceder), e giro é primeira pessoa singular de gerir (= administrar)).
68a (Precava não existe, porque precaver não tem as formas rizotônicas. Provia é
pretérito imperfeito de prover (=abastecer). Requerer não segue a conjugação de
querer. É regular. As exceções são eu requeiro, ele requer e o subjuntivo requeira,
requeiras etc. A palavra significa pedir, solicitar, exigir. Reaveríamos é futuro do
pretérito correto de reaver, que segue a conjugação de haver.)
69e (Seis prostitutas asiáticas haveriam de ser compradas ainda.)
70c, 71b, 72e (certo é “vires”, porque o “te” indica segunda pessoa, e “dá” ou “dálhe”).
73b, 74e, 75b (certo seria propuserem), 76c, 77b, 78c (o “te” exige 3ª pessoa singular),
79a (também “Propuser – aceitará” seria certo; depende do contexto se fica melhor
com “proponha” ou “propuser”), 80d, 81c, 82d, 83a, 84c,
85d (“Por mais que ele (o cafetão) desgostasse a menina teve que ser açoitada nua
pelo cafetão, porque uma história toda inventada acabou de ser mentida em frente
dele por ela.”)
86e (Se as suas obrigações tivessem sido cumpridas fielmente pela puta, ela não teria
sido açoitada nua pelo cafetão durante o jantar.)
87f (reaver é defectivo e não tem o subjuntivo do presente), 88e,
89k (“Embora que na Ásia sejam vendidas prostitutas mudas e cegas por até R$ 20 mil,
no Brasil uma filha cega, bonita e novinha acabou de ser vendida por uma família por
apenas R$ 130 a um cafetão.”)
Se você foi bom no teste, pode olhar por quanto tempo quiser. Se foi mal, volta a
estudar e depois de resolver sua parte te permito olhar mais fundo. Combinada?

