
 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
PROF. ANDRÉ MARCHI PEREIRA 

PROF. FÁBIO CASTILHOS 
 

Conteúdos Exame Final 
Interpretação de texto 

Coesão e coerência. 
Análise sintática: Período Composto. 

Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 
Concordância nominal. 
Concordância verbal. 

Regência nominal 
Regência verbal. 

Crase. 
 
 
LISTA DE EXERCÍCIOS: 

 

ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS, ADJETIVAS E ADVERBIAIS. 

 

1. (ENEM 2001) 

 

O mundo é grande 

 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983) 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as 

frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) alternância. 

e) finalidade. 

  

 

 

 

 

 



 
2. (Enem 2011) 

Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, 

mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação 

saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver 

vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de 

colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade 

física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com 

acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. 
(ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009) 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 

b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 

c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 

d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 

e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 

  

03. Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque: 

I. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 

II. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa! 

III. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. 

IV. Estava doente, mas foi trabalhar. 

V. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. 

a) causa, causa, condição, oposição, comparação. 

b) comparação, condição, finalidade, oposição, tempo. 

c) causa, causa, conformidade, oposição, condição. 

d) finalidade, comparação, tempo, condição, causa. 

e) causa, causa, condição, condição, causa. 

 

4. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. 

 

1)      O importante é que todos trabalhem corretamente. 

2)      Todos os pais têm o mesmo desejo: que o filho passe no vestibular. 

3)      Ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. 

4)      Os alunos solicitaram que o professor desse as notas da prova. 

5)      O bom é que a prova deste bimestre será mais fácil. 

6)      Sabe-se que os alunos terão uma prova bastante difícil neste bimestre. 

7)      É bom que a prova deste semestre seja mais fácil. 

8)      Todos querem a mesma coisa: que o professor dê as notas da prova. 

9)      Não se esqueça de que as provas ocorrerão no mês de junho. 

10)  A dúvida é se os alunos estudaram para a prova. 

 

  

 



 
5. Faça a união correta das orações adjetivas, usando os pronomes adequados e suas preposições 

– de que, do qual, em que, na qual, cujo, quem, com quem… 

EXEMPLO: A casa é verde. Moro na casa. = A casa, na qual eu moro, é verde. 

a) A bolsa é vermelha. Comprei a bolsa. 

b) Alícia é maravilhosa. Gosto muito de Alícia. 

c) A escola está em greve. Estudo na escola.  

d) Maria está morando em Curitiba. Sinto saudades da Maria.  

e) A cama estava bem arrumada. Sobre a cama estavam as joias.  

f) A livraria estava fechada. O dono da livraria viajou.  

g) A turma 23B é a melhor. 3,14 faz parte da turma 23B 

h) Nathalia é linda. Eu amo a Nathalia.  

 

6. Classifique as orações adverbiais: 

a) Conforme o combinado, o trabalho será em grupos. CONFORMATIVA 

b) Mesmo que você reclame, vou ir à festa. CONCESSIVA 

c) Chorava tanto que eu ouvia seus soluços do quarto ao lado. CONSECUTIVA  

d) Ela entrou em casa como se fosse um raio! COMPARATIVA 

e) Quando eu estiver trabalhando, você poderá dormir. TEMPORAL 

f) Se você se comportar, poderá sair amanhã. CONDICIONAL 

g) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.  FINAL 

h) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. PROPORCIONAL 

i) Já que estamos ricos, vamos viajar! CAUSAL 

j) Caso você tenha férias, poderá viajar também. CONDICIONAL 

k) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. TEMPORAL 

l) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. CAUSAL 

m) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. CONCESSIVA 

n) Ventava tanto que faltou luz. CONSECUTIVA 

o) Ele faltou à aula, como eu havia previsto. CONFORMATIVA 

 

7. Reescreva os períodos acrescentando no lugar da indicação entre parênteses uma oração de              

sentido correspondente: 

a – (oração subordinada adverbial proporcional) que o tempo passa, tornamo-nos mais            

experientes. 

b – (oração subordinada adverbial causal) estava chovendo, não fomos ao passeio combinado. 

 

c – Devemos sempre acreditar em um mundo melhor (oração subordinada adverbial concessiva)             

a paz pareça estar longe do nosso alcance. 

 

d– (oração subordinada adverbial temporal) você chegar, avise-me, pois precisamos conversar           

sobre um assunto de seu interesse. 

 

e – Precisamos nos qualificar sempre (oração subordinada adverbial final) possamos acompanhar            

as novas exigências do mercado de trabalho. 

 
  

 



 
8. Referindo-nos aos períodos abaixo, analise-os de acordo com o que se pede: 

Mariana está à espera de notícias desde que amanheceu. 
Mariana mudaria para São Paulo desde que conseguisse um bom emprego. 

 
a – Procurando manter o mesmo sentido, atribua uma outra conjunção para as que encontram-se               
em destaque. 
 
b – De acordo com sua análise, as orações subordinadas possuem a mesma classificação? 
 
c – Caso sua resposta tenha sido negativa, justifique, levando em consideração o modo como são                
classificadas. 
 

9. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a 

segunda em subordinada adjetiva: 

O armário quebrou. Os livros estavam sobre o armário. 

a) O armário onde estavam os livros quebrou. 

b) O armário que estavam os livros quebrou. 

c) O armário em que estavam os livros quebrou. 

d) O armário sobre o qual estavam os livros quebrou. 

e) O armário quebrou e sobre ele estavam os livros. 

 

8.  Anelise é maravilhosa. Gosto muito de Anelise. 

a) Anelise, que gosto muito, é maravilhosa. 

b) Anelise, da que gosto muito, é maravilhosa. 

c) Anelise, de quem gosto muito, é maravilhosa. 

d) Anelise, a qual gosto muito, é maravilhosa. 

e) Anelise, com a qual gosto muito, é maravilhosa. 

 

9.  Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a 

segunda em subordinada adjetiva: 

A mesa era redonda. Em torno da mesa os rapazes jogavam cartas.  

a) A mesa, em que os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

b) A mesa, que os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

c) A mesa, cuja os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

d) A mesa, na qual os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

e) A mesa, em torno da qual os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

 

10. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Se você se comportar, poderá sair amanhã. CONDICIONAL 

b) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.  FINAL 

c) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. PROPORCIONAL 

d) Já que estamos ricos, vamos viajar! CONSECUTIVA 

e) Caso você tenha férias, poderá viajar também. CONDICIONAL 

 

  

 



 
11. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. TEMPORAL 

b) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. CAUSAL 

c) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. CONCESSIVA 

d) Ventava tanto que faltou luz. CONSECUTIVA 

e) Ele faltou à aula, como eu havia previsto. CAUSAL  

 

12. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a 

segunda em subordinada adjetiva: 

O rapaz estava sorridente. Encontrei com o rapaz no colégio. 

a) O rapaz que encontrei no colégio estava sorridente. 

b) O rapaz ao qual encontrei no colégio estava sorridente. 

c) O rapaz com quem encontrei no colégio estava sorridente. 

d) O rapaz quem encontrei no colégio estava sorridente. 

e) O rapaz a quem encontrei no colégio estava sorridente.  

 

13. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a 

segunda em subordinada adjetiva: 

A escola está em greve. Estudo na escola.  

a) A escola que estudo está em greve. 

b) A escola a qual estudo está em greve. 

c) A escola da qual estudo está em greve. 

d) A escola qual estudo está em greve 

e) A escola em que estudo está em greve. 

 

 

14. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Se você se comportar, poderá sair amanhã. CONDICIONAL 

b) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.  FINAL 

c) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. PROPORCIONAL 

d) Já que estamos ricos, vamos viajar! CONSECUTIVA 

e) Caso você tenha férias, poderá viajar também. CONDICIONAL 

 

15. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. TEMPORAL 

b) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. CAUSAL 

c) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. CONCESSIVA 

d) Ventava tanto que faltou luz. CONSECUTIVA 

e) Ele faltou à aula, como eu havia previsto. CAUSAL  

 

16. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Conforme o combinado, o trabalho será em grupos. CONFORMATIVA 

b) Mesmo que você reclame, vou ir à festa. CONSECUTIVA 

c) Chorava tanto que eu ouvia seus soluços do quarto ao lado. CONSECUTIVA 

d) Ela entrou em casa como se fosse um raio! COMPARATIVA 

 



 
e) Quando eu estiver trabalhando, você poderá dormir. TEMPORAL 

 

Observe a tirinha abaixo: 

 

 

 

17. No primeiro quadrinho, a oração “Se eu ler 15 páginas toda noite...” trata-se de uma oração 

subordinada adverbial: 

a) Condicional 

b) Proporcional 

c) Temporal 

d) Final 

e) Causal 

 

18. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a 

segunda em subordinada adjetiva: 

A casa era verde. Morava na casa. 

a) A casa que morava era verde. 

b) A casa à qual morava era verde. 

c) A casa em que morava era verde. 

d) A casa em cuja morava era verde 

e) A casa de que morava era verde. 

 

19. Transforme os períodos simples em períodos compostos e classifique a oração 
subordinada resultante da transformação:  
 
Período simples: Teresa percebeu o receio da irmã. 
Período composto: Teresa percebeu que a irmã estava receosa. 
 
Classificação: Subordinada substantiva objetiva direta. 
a) É necessária tua presença. 
b) Nosso desejo é tua promoção. 
c) Não tenho medo de sua ausência. 
d) Gostaríamos da participação de todos.  

 
  

 



 
20. Dê a função sintática das orações subordinadas destacadas: 

a) O pesquisadores concluíram que a maioria dos eleitores votarão na oposição. 
b) Como o jardineiro era analfabeto, é evidente que ele não poderia o autor da carta anônima. 

c) Depois do treino, todos tinham a certeza de que o time seria campeão. 
d) Só mais tarde lembrei-me de que deveria comparecer à reunião. 
e) A verdade é que ele não seria capaz de tamanha afronta. 
f) Maria não sabe quanto machuca o irmão. 
g) Fernando tinha a ilusão de que ela não o deixaria. 
h) Urge que reequipemos a fábrica. 
i) Ninguém percebeu que a pedra era falsa. 
j) É provável que estejamos aqui amanhã. 
k) Nós todos carecemos de que nos tratem com atenção. 
l) Só imponho uma condição: que ela aumente o meu salário. 
m) Dizem que ela assumirá a chefia. 
n) Diz-se que ele assumirá a chefia. 
o) Tenho certeza de que ele assumirá a chefia. 
  

21. Escreva um período composto iniciado pelas orações seguintes e classifique a oração que você 

escreveu. Atenção: não inicie a nova oração com verbos no infinitivo:  

a) Não estou certo… 

b) Não sei… 

c) É preciso… 

d) Convenci-me… 

e) Seu desejo era...  

 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

22. (CESCEM–SP) Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ ervas daninhas. 

a) fazem, havia, existe 

b) fazem, havia, existe 

c) fazem, haviam, existem 

d) faz, havia, existem 

e) faz, havia, existe 

 

23. (Cesgranrio) Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma 

verbal está errada: 

a) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT. 

c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. 

d) Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. 

e) Possuem elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. 

 

  

 



 
24. (Fatec) Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. 

___ , entre analistas políticos, que, se o governo ___ essa política salarial e se o empresariado não 

___ as perdas salariais ___ sérios problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os 

sindicatos ___ , estará instalado o caos total. 

a) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 

b) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 

c) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 

d) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem. 

e) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 

 

25. (Fundação Carlos Chagas) A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma 

relação profunda entre homem e sociedade que os ___ mutuamente dependentes. 

a) leva, existe, torna 

b) levam, existe, tornam 

c) levam, existem, tornam 

d) levam, existem, torna 

e) leva, existem, tornam 

 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 

26. (UNEB – BA) Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas 

permanecem invariáveis: 

a) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só. 

b) Meia palavra, meio tom - índice de sua sensatez. 

c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em sua meia promessa. 

d) Passei muito inverno só. 

e) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. 

 

27. (MACKENZIE) 

I. Os brasileiros somos todos eternos sonhadores. 

II. Muito obrigadas! - disseram as moças. 

III. Sr. Deputado, V. Exa. Está enganada. 

IV. A pobre senhora ficou meio confusa. 

V. São muito estudiosos os alunos e as alunas deste curso. 

Há uma concordância inaceitável de acordo com a gramática 

a) em I e II 

b) em II, III e IV 

c) apenas em II 

d) apenas em III 

e) apenas em IV 

  

 



 
28. Complete os espaços com um dos nomes colocados nos parênteses. 

a) Será que é __________________ essa confusão toda? 

          (necessário/ necessária) 

b) Quero que todos fiquem ________________. 

                                          (alerta/ alertas) 
c) Houve ____________ razões para eu não voltar lá. 

       (bastante/ bastantes) 

d) Encontrei ____________ a sala e os quartos. 

                   (vazia/vazios) 

e) A dona do imóvel ficou __________ desiludida com o inquilino. 

                                    (meio/ meia) 

 

29.  (CESGRANRIO) “Noites pesadas de cheiros e calores amontoados...” 

Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a 

concordância de “amontoado”. 

a) nuvens e brisas amontoadas 

b) odores e brisas amontoadas 

c) nuvens e morros amontoados 

d) morros e nuvens amontoados 

e) brisas e odores amontoadas. 

 

30. Colocar:  "C” quando correto, “E” quando errado 

a) (  ) Amanhã se fará os últimos exames. 

b) (  ) Restam-me alguns dias de férias. 

c) (  ) Os Estados Unidos intervieram nos conflitos sul-africanos há alguns meses. 

d) (  ) É necessária liberdade de expressão. 

e) (  ) São crianças a cuja situação muita gente é insensível. 

f)  (  ) Envie algum dinheiro daquela casa de caridade. 

g) (  ) Assisti e gostei muito daquele filme. 

h) (  ) Não me pouparam esforços para que o rio fosse despoluído. 

 

31. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, 

analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. 

 

a – A garota parece ------------- confusa. (meio/meia) 

 

b -  Comemos ------------pizza durante o rodízio com amigos. (meio/meia) 

 

c – São -------------------as reclamações sobre a mudança de itinerário. (bastante/bastantes) 

 

d – Por hoje já basta, pois estamos ---------------------cansadas. (bastante/bastantes) 

 

e – Perdemos ----------------------chances de demonstrarmos nosso talento. (bastante/bastantes) 

 

  

 



 
REGÊNCIA NOMINAL 

 

32. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome (termo regente) e seu 

respectivo complemento (termo regido), reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida 

preposição. 

a) O fumo é prejudicial ____ À saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis ____ À população. 

c) Seu projeto é passível ____ DE reformulações. 

d) Esteja atento ____ A tudo que acontece por aqui. 

e) Suas ideias são compatíveis ____ COM as minhas. 

 

33. Indique a opção onde há erro de regência nominal. 

a) Ele é muito apegado em bens materiais. 

b) Estamos fartos de tantas promessas. 

c) Ela era suspeita de ter assaltado a loja. 

d) Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. 

e) A confiança dos soldados no chefe era inabalável. 

 

34. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adéqua ao uso da 

preposição “a”: 

a) Estou ávido * boas notícias. 

b) Esta canção é agradável * alma. 

c) O respeito é essencial * boa convivência. 

d) Mostraram-se indiferentes * tudo. 

e) O filme é proibido * menores de dezoito anos. 

 

35. As palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as 

preposições: 

a) a – em – de – para. 

b) de – a – de. 

c) por – de – com. 

d) de – com – para com. 

e) com – a – a. 

 

36. Complete as frases com a regência correta. 

a) Estamos ansiosos _____ POR notícias. 

b) O amor é uma virtude comum ____ A todos. 

c) Este rapaz é bacharel ____ EM direito. 

d) A aluna era alheia ____ A todas as informações. 

e) Tenha obediência ____ ÀS/A leis de trânsito. 

 

 

  

 



 
REGÊNCIA VERBAL 

37. (PUC-RS) Alguns demonstram verdadeira aversão ..... exames, porque nunca se empenharam o 

suficiente ..... utilização do tempo ..... dispunham para o estudo.  

a) com - pela - de que  

b) por - com - que  

c) a - na - que  

d) com - na - que  

e) a - na - de que  
 

38. (IBGE) Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma 

culta da língua:  

a) Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável.  

b) Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana.  

c) O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros.  

d) O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade.  

e) Ao assinar o contrato, o usineiro visou, apenas, ao lucro pretendido.  

 

39. (IBGE) Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição, que 

completam corretamente as frase abaixo: Os navios negreiros, ....... donos eram traficantes, foram 

revistados. Ninguém conhecia o traficante ....... o fazendeiro negociava.  

a) nos quais / que  

b) cujos / com quem  

c) que / cujo  

d) de cujos / com quem e) cujos / de quem  

 

40.(IBGE) Assinale a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome lhe:  

a) Não ..... amo mais. / O filho não ..... obedecia.  

b) Espero-..... há anos. / Eu já ..... conheço bem.  

c) Nós ..... queremos muito bem. / Nunca ..... perdoarei, João.  

d) Ainda não ..... encontrei trabalhando, rapaz. / Desejou-..... felicidades.  

e) Sempre ..... vejo no mesmo lugar. / Chamou-..... de tolo.  

 

41. (FUVEST) Assinale a alternativa gramaticalmente correta:  

a) Não tenham dúvidas que ele vencerá.  

b) O escravo ama e obedece o seu senhor.  

c) Prefiro estudar do que trabalhar.  

d) O livro que te referes é célebre.  

e) Se lhe disserem que não o respeito, enganam-no.  

 

  

 



 
CRASE 

42. (Banco do Brasil) Opção que preenche corretamente as lacunas: O gerente dirigiu-se ___ sua 

sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas convocadas. 

a) à - à - à 

b) a - à - à 

c) à - a - a 

d) a - a - à 

e) à - a - à 

 

43. (Banespa) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado: 

"Recorreu ___ irmã e ___ ela se apegou como ___ uma tábua de salvação." 

a) à - à - a 

b) à - a - à 

c) a - a - a 

d) à - à - à 

e) à - a - a 

 

44. (Cescem) Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do 

relatório. 

a) à - à - a 

b) a - à - à 

c) à - à - à 

d) à - a - a 

 

45. (Cesgranrio-RJ) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

a) Amores à vista. 

b) Referi-me às sem-razões do amor. 

c) Desobedeci às limitações sentimentais. 

d) Estava meu coração à mercê das paixões. 

e) Submeteram o amor à provações difíceis. 

 

46. (FEI) Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações: 

I. Precisa falar ___ cerca de três mil operários. 

II. Daqui ___ alguns anos tudo estará mudado. 

III. ___ dias está desaparecido. 

IV. Vindos de locais distantes, todos chegaram ___ tempo ___ reunião. 

a) a - a - há - a - à 

b) à - a - a - há - a 

c) a - à - a - a - há 

d) há - a - à - a - a 

e) a - há - a - à – a. 

 


