Testes de português, parte 4: Verbos defectivos e irregulares,
subjuntivo, lembrar, oração subordinada, concordância nominal
90. Leia as frases:
1. Luiz comprou um aparelho de eletrochoques para o cafetão para que este, mais
fácil, extorca o segredo à puta.
2. Se uma puta faz um serviço mau, pune-a logo em frente dos clientes para que nada
demola a boa reputação do puteiro.
3. Cada puta recebe creme para que seu cuzinho esteja sempre escorregadiço e
gostoso e recebe batons para que ela ou uma amiga lhe colora os lábios da boca e da
vagina e os mamilos.
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
91. Leia as frases:
1. O senado exige que o governo bana cafetões que matam as suas prostitutas.
2. Os cafetões e donos querem que as putas se abstenham do voto.
3. Puta, não agridas seu cafetão, mesmo se ele te torturar.
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
92. Leia as frases e verifique as formas do verbo doer:
1. Eu me doo que não aproveitei melhor essa puta antes de vendê-la para a Europa.
2. Tu, ó meu querido cuzinho, me does mais do que a bucetinha, embora que eu fosse
desflorada na frente e o rapaz só enfiou um dedo em ti.
3. Se tu, ó meu querido cuzinho, doeres desse jeito não vou poder cagar.
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
93. Leia as frases e verifique as formas do verbo:
1. Quero que minhas putas latam como verdadeiras cadelinhas.
2. Alguns cafetões passam uma mistura de mel e óleo nas partes de suas putas para
que elas fuljam mais.
3. Vira puta, minha filha, para que a glória de sua beleza refulja no país inteiro.
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3
c) As alternativas 1 e 3 d) A alternativa 1 e) A alternativa 2
f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas
h) Todas as alternativas são corretas
94. “Os cafetões não sabem qual será nossa reação quando ... a
nossa prima chupando a sala inteira.”
Qual alternativa preenche a reticência corretamente?
a) vermos b) vimos c) veremos d) vemos e) virmos
f) veríamos

95. “Ontem à noite eu procurei ver se aprendia como é que se faz para transformar
meninas em prostitutas boas e trabalhadoras que andam para ganhar dinheiro para
mim.” Há uma locução verbal nesse texto. Essa locução é:
a) procurei ver b) ver se aprendia c) é que se faz
d) faz para transformar e) andam para ganhar
96. Qual é o sujeito da primeira oração do seguinte período:
“Basta você olhar o grelinho da putinha e perceberá que ela gosta do que fazemos com
ela.”
a) você b) grelinho c) putinha d) o e) O sujeito não aparece, porque é oculto
f) Todas as respostas anteriores são erradas
97. “Caso ... realmente submissa e boa, ela não ... de pedir para não ser punida.”
Como se preenche melhor a lacuna?
a) estiver – haja b) esteja – houve c) estivesse – houvesse
d) estivesse – havia e) estiver – houve f) estiver – há
98. Leia as frases:
1. “Se eu tivesse sido uma escrava numa fazenda brasileira não me teria recusado de
transar e chupar meus donos e feitores.”
2. Se uma escrava tiver feito um serviço mau, o feitor o descobrirá e o dono poderá
açoitar a escrava nua em frente de todos.
3. Se uma escrava adolescente tivesse sida muito gostosa, o dono teria podido alugar
ou vendê-la a um puteiro para ganhar uma grana extra.
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
99. Leia as frases:
1. “Se uma puta beber mais de 20 porções de leitinho quente de seus clientes, não
precisará de comidas com proteína no jantar.”
2. “Se uma puta tiver bebido mais de 20 porções de leitinho quente de seus clientes,
não precisará de comidas com proteína no jantar.”
3. Se uma escrava adolescente bebesse mais de
20 porções de leitinho quente, não precisaria de
comidas com proteína no jantar.
Quais das alternativas contêm formas erradas
dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3
c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1
e) A alternativa 2
f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são
erradas.
h) Todas as alternativas são
corretas.

100. O cozinheiro de um orfanato de meninas na Rússia reclama: “Temos falta de
queijo, mortadela e leite. Só dispomos de pão, alface, maçãs, batatas e água. Meninas
adolescentes precisam de proteína, e não tem mais nada que contem proteína.”
Respondeu o gerente: “Manda as meninas para os barzinhos e fábricas chuparem os
homens. Na noite, no jantar, vou pergunta-las. Quem ... mais de vinte homens,
engolindo tudo, ... nosso jantar para completar a sua alimentação. As outras mandarei
embora para chuparem mais até ganharem o direito de comer nosso jantar.”
Quais palavras preenchem corretamente as reticências?
a) tiver chupado – receberá b) chupar - tiver recebido
c) chupasse – receberia d) tivesse chupado – teria recebido
e) tivesse chupado – receberia f) chupa – recebe
g) chupar – recebe e) Todas as respostas anteriores são erradas
101. Leia as frases:
1. “Se as nossas putas novinhas transassem muito com políticos e outros criminosos,
correriam o risco de estragarem o seu caráter. Virariam egoístas, soberbas e
pensariam só em dinheiro.”
2. “Se uma puta de meu puteiro fazer menos de 600 programas por mês, será
castigada e terá que pagar uma multa.”
3. “Se uma escrava jovem e bonita não transar com seus superiores com dedicação e
boa vontade, deve ser açoitada nua e estuprada logo a seguir.”
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
102. Leia as frases:
1. “Se todas as empregadas evangélicas fossem tão submissas, boazinhas, gostosas e
obedientes como a minha, os homens não fossem mais para os puteiros e o mundo
fosse em tudo mais perfeito.”
2. “Se o patrão perfurar o grelinho de uma empregada evangélica, submissa e boa para
colocar um anel nele, ela se sentirá honrada e servirá-lhe com ainda mais fervor.”
3. “Se eu fosse uma empregada evangélica não me defenderia, se o patrão ou os filhos
ou outras pessoas me estuprassem, mas obedeceria em tudo a eles. Mesmo se eles
bateriam em mim ou cortariam meu salário continuaria sempre meiga, dócil e
submissa.”
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
103. Leia as frases:
1. “A minha prostituta evangélica Tania é tão submissa que ela mesma me lembra
açoitá-la no dia marcado.”
2. “Ela lembra uma escrava perfeita ou uma cadelinha bem adestrada e fiel.”
3. “Lembrei-me ser hoje, a segunda-feira, o dia marcado e mandei a Tania buscar o
açoite e tirar a roupa.”
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas

104. Leia as frases:
1. “O melhor dia de minha carreira de cafetão de que lembro foi aquele domingo em
que comprei três putinhas virgens na Moldova por R$ 1200.”
2. “Nunca me esquecerei de uma puta tão perfeita e bem adestrada e fiel como a
Tania.”
3. “Nunca esquecerá aos clientes como era transar com ela.”
Quais das alternativas contêm formas erradas dos verbos?
a) As alternativas 1 e 2
b) As alternativas 2 e 3 c) As alternativas 1 e 3
d) A alternativa 1 e) A alternativa 2 f) A alternativa 3
g) Todas as alternativas são erradas h) Todas as alternativas são corretas
105. Orações coordenadas explicativas e orações subordinadas adverbiais causais: As
explicativas precisam de vírgulas. Adicione vírgulas onde for necessário:
1. Muitas meninas gostam de fazer programa porque elas querem ganhar dinheiro e
gostam da sensação aventureira.
2. Muitas prostitutas brasileiras gozam com seus clientes porque elas são alegres e se
soltam no trabalho.
3. Beba sempre toda a porra que os clientes jorram em sua boca porque uma puta há
de ser submissa e dedicada.
4. Essa mulata deve ser uma puta muito boa porque os clientes saem muito felizes do
quarto dela.
5. O Vitor sabe lidar bem com mulheres porque com seus 21 anos já possui quatro
prostitutas submissas e boas.
6. A prostituta foi açoitada nua porque ela não bebeu a porra de seu dono.
7. A menina foi triste porque perdeu seu hímen e se viu obrigada a chupar uma sala
inteira de homens maldosos.
8. Uma puta educada bebe sempre toda a porra porque foi açoitada até ficar submissa
em tudo.
9. A novinha gozou logo porque o cliente tomou-a com força, beijou com língua e
enfiou um dedo fundo no seu cuzinho apertadinho.
10. O Vitor sabe lidar bem com mulheres porque desde pequeno foi instruído para
conquistar, dominar, adestrar e prostituir meninas.
Qual alternativa é correta?
a) As alternativas um até 5 são orações subordinadas adverbiais causais, e as
alternativas 6 até 10 são orações coordenadas explicativas e precisariam de
vírgulas.
b) As alternativas 6 até 10 são orações subordinadas adverbiais causais, e as
alternativas 1 até 5 são orações coordenadas explicativas e precisariam de
vírgulas.
c) Todas são orações coordenadas explicativas e precisariam de vírgulas.
d) Todas são orações subordinadas adverbiais causais.
e) Só as alternativas 5, 6 e 8 são orações subordinadas adverbiais causais.
f) Só as alternativas 4, 7, 9 e 10 são orações coordenadas explicativas
e precisariam de vírgulas.
106. “Lembro-me de que ela raramente usava calcinhas.”
Classifique a última oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada objetiva direta

107. “Ela dava sua virgindade a quem pagou
mais.” Classifica a última oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada objetiva direta
f) Subordinada pronominal relativa
108. “O galpão estava superlotado de meninas cristãs nuas, presas pelas milícias
muçulmanas locais, e os cafetões turcos chegaram toda hora para apalpar, estuprar e
comprar a quem quiserem.” Classifica a última oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada objetiva direta
109. “Foi afirmado que uma puta não tem o direito de reclamar de seu cafetão.”
Classifica a segunda oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada objetiva direta
110. “Uma puta boa desenvolve um amor incondicional a quem a educa.”
Classifica a última oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada adverbial
111. “Muitas leis brasileiras são interpretadas ofensivamente a quem vive da prostituição.”
Classifica a última oração:
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada adjetiva restritiva
112. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1) Comprei um cachorro de guarda e duas adolescentes bonitas para meu puteiro.
2) Comprei um cachorro de guarda e duas adolescentes bonitos para meu puteiro.
3) Meu puteiro oferece perfeito ambiente e putas para o lazer.
4) Meu puteiro oferece perfeitos ambiente e putas para o lazer.
5) Meu puteiro oferece perfeitas ambiente e putas para o lazer.
Erradas são) a)1 b)2 c)3 d)4 e)5 f)1 e 3 g)2 e 4 h)3 e 5 i)4 e 5 k)1, 4 e 5
l)1, 3 e 5

113. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. Depois de virar prostituta a jovem manteve sempre limpo o cuzinho e a bucetinha.
2. Depois de virar prostituta a jovem manteve sempre limpos o cuzinho e a bucetinha.
3. Depois de virar prostituta a jovem manteve sempre limpa a bucetinha e o cuzinho.
4. Depois de virar prostituta a jovem manteve sempre limpas a bucetinha e o cuzinho.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e)Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
114. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. É permitido educação de todo tipo até as putas virarem totalmente submissas.
2. É lícita tortura com eletrochoques até 200 voltagens se as putas reclamam ou
desobedecem.
3. Uma flagelação nua por semana é permitida até as putas virarem totalmente
submissas.
4. São permitido torturas e flagelações até as putas virarem totalmente submissas.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e)Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
115. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. Com bela vagina, bunda e peitos a carreira de uma menina é garantida.
2. Com belas vagina, bunda e boca a carreira de uma menina é garantida.
3. Com belos vagina, bunda e peitos a carreira de uma menina é garantida.
4. Para belo cuzinho, bucetinha, boca e peitos pagaria uma fortuna.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e)1,3 e 4 f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)Nenhuma
116. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. Foram votados o cuzinho e a vagina mais gostosos da turma.
2. Foi votado o cuzinho e a vagina mais gostosos da turma.
3. Foi votada a vagina e o cuzinho mais gostosos da turma.
4. Foi votada a vagina e o cuzinho mais gostosa da turma.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e) Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)1,3 e 4 p)1,2 e 3
117. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. São perfeitamente submissas as putas, prostitutas, cachorros e soldados da máfia.
2. São perfeitamente submisso as putas, prostitutas, cachorros e soldados da máfia.
3. É perfeitamente submisso as putas, prostitutas, cachorros e soldados da máfia.
4. São perfeitamente submissos as putas, prostitutas, cachorros e soldados da máfia.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e) Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)1,3 e 4 p)1,2 e 3
118. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. Açoitaram todas as putas da primeira e segunda salas e mais algumas das outras
salas.
2. Açoitaram todas as putas da primeira e da segunda salas e mais algumas das outras
salas.

3. Açoitaram todas as putas da primeira e da segunda sala e mais algumas das outras
salas.
4. Açoitei uma puta da primeira, segunda e terceira salas em frente da casa.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e) Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)1,3 e 4 p)1,2 e 3
119. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. A educação e o adestramento de putas é mais eficaz se o domador tem o direito de
fazer uso do açoite e de eletrochoques.
2. Uma puta que é ainda virgem na vagina e uma prostituta evangélica de 17 anos
foram vendidas por mais de R$ 20 mil.
3. O político pediu as duas putas e a amiguinha delas nua, depiladinha, algemada e
amordaçada.
4. As putas e até o cafetão parecia mais feliz desde que conheceu a Jesus.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e) Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)1,3 e 4 p)1,2 e 3
120. Quais das alternativas apresentam concordância nominal errada?
1. O cafetão investigou a buceta vietnamita, nigeriana, russa, moldova, polonesa e
cambojana por muitas horas, mas comprou só a portadora da vietnamita.
2. O cafetão investigou as bucetas vietnamita, nigeriana, russa, moldova, polonesa e
cambojana por muitas horas, mas comprou só a portadora da vietnamita.
3. O cafetão investigou as bucetas vietnamitas, nigerianas, russas, moldovas, polonesas
e cambojanas por muitas horas, mas comprou só uma vietnamita.
4. O cafetão investigou as bucetas vietnamita, nigeriana, russa, moldovas, polonesas e
cambojanas por muitas horas, mas comprou só a portadora da vietnamita.
Erradas são:
a)1 b)2 c)3 d)4 e) Nenhuma f)1 e 3 g)2 e 3 h)1 e 2 i)1 e 4 k)2 e 4 l)3 e 4
m)2, 3 e 4 n)1,2 e 4 o)1,3 e 4 p)1,2 e 3
121. “Por mais que um cafetão a explore, humilhe e castigue, uma prostituta
evangélica boa e educada não reclama.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
122. “A rendição das meninas ao dono do puteiro há de acontecer em silêncio e perto
deste puteiro, sendo as meninas limpinhas, depiladinhas, nuas, amordaçadas e
algemadas.”
Neste trecho as palavras destacadas representam os seguintes termos de oração:
a) Complemento nominal – adjunto nominal - complemento nominal
b) Complemento nominal – adjunto nominal - adjunto nominal
c) Adjunto nominal – objeto indireto - adjunto nominal
d) Complemento nominal – objeto indireto - adjunto nominal
e) Complemento nominal – adjunto adverbial circunstância de assunto - adjunto
nominal
f) Adjunto nominal - adjunto nominal - adjunto nominal
g) Complemento nominal – complemento nominal - complemento nominal
h) Adjunto nominal - complemento nominal - adjunto nominal

123. “Visto que mesmo as meninas mais bem intencionadas tendem à preguiça sem
supervisão rigorosa, uma surra de vez em quando ajuda a putas novas para manter o
alto nível de atendimento.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
124. “Posto que são prostitutas e putas, não é bom bater e puni-las sem motivo. O
motivo só poderia ser uma falha dela, comportamento errado, baixo desempenho,
falta de reverência aos superiores ou clientes, fins educativos gerais ou prevenção a
um relaxamento.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
125. “Uma puta é açoitada ou punida de maneira adequada uma vez por mês, a não
ser que existam razões para fazer uma exceção.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
126. “A empregada nova do senador chupou tanto na festa que ficou rouca.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
126A. “Mal a puta viu seu dono, se deitou e abriu submissamente pernas e bucetinha.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
127. “O cafetão fez lhe o sinal que se deitasse e abrisse as pernas
e a bucetinha.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa
e) condicional f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
128. “Quanto mais submissa é uma empregada ou prostituta
evangélica, menos dinheiro ganha. O cafetão aproveita a submissão
perfeita e explora-a sem dó. Assim ela atende a 25 ou mais clientes
por dia e fica com nada a não ser leitinho quente e surras.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa
e) condicional f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
129. “Até hoje, meninas negras são consideradas escravas predestinadas, de sorte que uma puta negra recebe pela mesma falha mais
tapas, açoitadas ou outras punições do que as colegas brancas.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa
e) condicional f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final

130. “Limpe sua boca e seu cuzinho consoante ensinam as
normas do nosso puteiro.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa
e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final
131. “As meninas presas se agacham nuas na horta, com as
pernas bem abertas, e fazem xixi e cagam como as
cadelas.”
A oração subordinada adverbial é:
a) causal b) consecutiva c) comparativa d) conformativa
e) condicional
f) concessiva g) temporal h) proporcional i) final

Gabarito
90 g (demolir, colorir e extorquir são verbos defectivos sem primeira pessoa singular
do presente indicativo e sem o presente do subjuntivo. Existe também os sinónimo
“colorar”, mas se queria usá-lo deveria ser na forma do subjuntivo “colore”. Muitos
usam no presente só as duas formas rizotônicas. Existe, contudo, uma pequena
minoria de gramáticos, que permite demulo e exturco.), 91d (banir é defectivo),
92b (doer só tem a terceira pessoa. Mas doer-se tem a conjugação completa. Por isso a
resposta é 92b), 93a (fulgir e latir não têm as formas que terminam em o ou a, porém,
alguns gramáticos permitem-nas para o verbo latir.)
94e, 95a, 96f (Todas as respostas anteriores são erradas, porque “basta” é um verbo
impessoal e não tem sujeito. Ele não existe, não é apenas oculto), 97d (A forma oficial
seria haveria, que coloquialmente pode ser substituída por havia), 98f (não existe
“sida”, certo seria “sido”. Ao mais as frases são corretas.)
99h (Todas são corretas. A diferença está no tempo. Na primeira frase, no futuro, é
formulada uma regra para o futuro. Na segunda frase falamos também do futuro; mas
aqui tem mais detalhes: o segundo evento acontecerá antes do primeiro. Por exemplo:
o dono da puta vai economizar no jantar amanhã à noite (futuro), se a puta durante o
dia amanhã (também futuro, mas antes do jantar) se alimentar bem de seus clientes.
Na terceira frase se fala do presente, estipulando uma regra geral.)
100a (na noite que vem, então no futuro, receberão seu jantar, se também no futuro,
mas antes do jantar, tiverem chupado homens suficientes. As respostas c e f fariam
sentido, se esse costume de chupar para completar a alimentação já fosse antigo e
generalizado. A alternativa “e” sugere que a coisa já aconteceu no passado, o que
contradiz o contexto. As outras alternativas são muito erradas.)
101e (porque certo seria fizer. Já na terceira alternativa transar é futuro do subjuntivo,
e o futuro na segunda oração é exprimido pela locução “deve ser açoitada”.)
102g (Em 1 seria certo “os homens seriam” e “o mundo seria”. Em 2 seria certo servirlhe-á. Em 3 seria correto “se eles batessem” e “cortassem”.)
103f (Na forma pronominal “lembrar-se” o verbo deve ser seguida de “de”. Correta
seria “Lembrei-me de...”.)
104d (Na alternativa 1 o “de” é errado. “De” pode só ser colocado na forma
pronominal “lembrar-se de”, igual como “esquecer-se de”. Por isso alternativa 2 está
correta. Alternativa 3 apresenta o verbo esquecer na forma transitiva indireta, que
igual à forma intransitiva é usado dessa forma: O fato esqueceu ou O fato esqueceume.)

105b (Nas alternativas 6 até 10 nas orações que começam com “porque” é descrita a
causa pelo que é referido na primeira oração. Alguns exemplos são um pouco
duvidosos como 1 e 2, mas 3, 4 e 5 jamais relatam uma causa.)
106b, 107b, 108e (apesar da preposição “a” antes de “quem” não é objetiva indireta,
porque comprar é transitivo e exige um objeto direto. Confere: Comprá-las, comprar
as meninas, mas: comprar (a) Deus ou comprar a quem. A preposição é usada pela
maior clareza ou pelo melhor entendimento.)
109d (a oração subordinada substitui o sujeito. Confere: Foi confirmada uma lei.
Sujeito: Lei.) 110a, 111a, 112i, 113d, 114k (Em expressões como “é lícito” ou “é
permitido” etc. o adjetivo fica invariável, porque se adiciona na mente a palavra “ter”
ou “haver”: É lícito haver tortura. “São permitido” é também errado. Certo seria “é
permitido”. Antigamente falava-se “são permitidas”, mas “são permitido” seria uma
mistura ilícita.)
115g, porque adjetivos antepostos concordam só com o primeiro substantivo.
116d (Adjetivos antepostos como predicativos ou, como aqui, particípios no passivo,
têm as duas alternativas. Mas na alternativa 4 seriam certos “gostoso” ou “gostosos”.
117g (não se trata de uma expressão como “é proibido”. Valem, então, as regras para
o predicativo do sujeito anteposto.), 118e, 119o (em casos de predicativos ou
particípios no passivo pospostos o plural é obrigatório.)
120e (Frase 1 e 2 são duas alternativas lícitas. Evidentemente encontraram-se na sala
só uma buceta de cada nacionalidade. Na frase 3 tem mais meninas, algumas
nacionalidades são presentes com duas ou mais meninas, e em frase 4 todas elas
aparecem no plural. O substantivo pode ficar em todo caso no plural.)
121f (Apesar do obstáculo a prostituta realiza a sua tarefa. Por isso é concessiva.)
122g (rendição tem realmente dois complementos nominais, as meninas não atuam, e
elas seriam um mero objeto se rendição fosse um verbo – confere: render as meninas.)
123a (Visto que é sinómino de porque), 124f (Posto que é sinónimo de embora), 125e
(“a não ser que” é uma forma negativa de “se”), 126 b (consecutiva como “de modo
que” ou “de forma que”), 126A: g (temporal, “mal” ou “mal que” são sinónimos de
“quando”), 127i (que aqui é sinónimo de “para que”), 128h, 129 b (“de sorte que” é
sinónimo de “tanto que” ou “de maneira que”), 130d, 131 c (tem uma omissão do

