EXERCÍCIOS FCC – TEMPOS E MODOS
VERBAIS
TIAGO OMENA

1) (FCC / METRÔ / SP / MÉDIO)

(B) ... que estimulavam a produção de saliva ...

“ ... onde se expandia ... “

(C) .... que também surgem notícias ...

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que os do grifado acima está também grifado na
frase:

(D) ... a nova goma se popularizou ...

(A) ... que revolucionou os transportes...
(B) ... a era ferroviária teve início em 1854...
(C) ... cuja construção causou maior comoção...

(E) ... que movimenta anualmente ...
4) (FCC / TRIBUNAL DE CONTAS / SP / MÉDIO)
“... quando há melhoria também em fatores de
qualidade de vida ... “

(D) ... a Noroeste deveria constituir o trecho
brasileiro de uma transcontinental...

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
em que se encontra o grifado acima está na
frase:

(E) ... o que se buscava...

(A) ... que levou nota máxima...

2) (FCC / SAP / PB / MÉDIO)

(B) O destaque, aqui, cabe ao Tocantins.

“... se o cérebro do candidato tem
características que o credenciem à vaga.”

(C) ... era um dos estados menos desenvolvidos
do país.

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que os do grifado acima está na frase:

(D) ... ainda que siga como um dos mais
atrasados ...

(A) ... que permitem observar ...

(E) ... conseguiu se distanciar um pouco dos
retar- datários.

(B) ... essa revolução na tecnologia abre novas
possibi-lidades para um campo da ciência ...
(C) ... que hoje desafiam a medicina.
(D) ... que os testes para emprego exijam
exames com tomografia ou ressonância
magnética ...
(E) ... que as lesões no lobo frontal induzem a
comportamento instável...
3) (FCC / METRO / SP / MÉDIO)
“Nascia aí uma indústria ... “
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
do grifado acima está na frase:
(A) ... índios da Guatemala descobriram ...

5) (FCC / SEMEC / PI / PROFESSOR / SUPERIOR)
"A inabilidade das famílias em estabelecer limites
em casa faz com que elas deleguem à escola
tarefas que deveriam ser delas também", diz a
educadora Tania Zagury. (final do texto)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
em que se encontra o grifado acima está em:
(A) ... que surtem resultado ...
(B) ... onde ele possa estudar ...
(C) ... muitos pais se angustiam ...
(D) ... de que não cabe aos pais ...
(E) ... quanto se valoriza a educação.
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6) (FCC / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / PIAUÍ /
SUPERIOR)

8) (FCC / TJ / SE / SUPERIOR)

“Enquanto isso, Karzai falava que os serviços de
inteligência...”

(A) Muitas pessoas pensavam e escreviam sobre
as maneiras pelas quais possam estimular, medir
e gerir a inovação.

A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos
tempos e modos que o grifado acima é:
(A) Não sabia o coronel Vician que,
imediatamente,
Stada...
(B) Durante oito dias, os funcionários da
Emergency ficaram incomunicáveis.
(C) O flagrante preparado consistiu numa blitz
em sala da administração...
(D) O móvel dessa urdidura remonta a março de
2007...
(E) A ligação completou-se com um soldado
britânico...
7) (FCC / POLÍCIA MILITAR / BA / MÉDIO)
“... construir uma vida em que o outro não valha
apenas por satisfazer necessidades sensíveis.”
O verbo que se encontra nos mesmos tempo e
modo que os do grifado acima está na frase:
(A) ... o mundo está em cada local.
(B) O outro se torna um objeto...
(C) ... muitas vezes só para serem divulgados.
(D) ... que satisfaçam mais facilmente os
instintos do telespectador.
(E) Os índices de audiência passam a ser a
régua...

Está plenamente adequada a correlação entre
tempos e modos verbais na frase:

(B) Algumas pessoas acreditavam que a inovação
pudesse ser encorajada por meio da criação de
centros de pesquisa.
(C) Suspeitávamos que a visão da era do
romantismo continuara a prevalecer até os
nossos dias.
(D) Pena que não exista uma visão alternativa da
qual poderemos todos ter vindo a compartilhar.
(E) Seria mais esclarecedor se substituirmos a
metáfora “onda cerebral” por outra que de fato
terá sido mais apropriada.
9) (FCC / TRE / AM / SUPERIOR)
Está correta a flexão de todas as formas verbais
da frase:
(A) Tudo o que advir como poder da Igreja tem
correspondência com o plano simbólico e
espiritual.
(B) O poder civil e a esfera religiosa nem sempre
conviram quanto à busca de um sereno
estabelecimento de acordos.
(C) Ao longo da História, nações e igrejas muitas
vezes se absteram de buscar a convergência de
seus interesses.
(D) A pergunta de Stalin proveu de sua convicção
quanto ao que torna de fato competitivo um país
beligerante.
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(E) Ciente da fragilidade militar da Igreja, o
ditador não se conteve e interveio na História
com a famosa frase.
10) (FCC / TRE / AM / SUPERIOR)
Está adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na frase:
(A) Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem
armadas divisões, talvez Stalin reconsiderasse
sua decisão e buscasse angariar a simpatia de Pio
XI.
(B) Como alguém lhe perguntou se não é o caso
de ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe
respondera que ignorava com quantas divisões
conta o Papa.
(C) Caso o Brasil não fosse um país estratégico
para a Igreja, a Concordata não se revestirá da
importância que lhe atribuíram os eclesiásticos.
(D) São tão delicadas as questões a serem
discutidas na Concordata que será bem possível
que levassem muito tempo para desdobrar todos
os aspectos.
(E) Roberto Romano lembra-nos de que já
houve, na História, atos religiosos que acabassem
por atender a uma finalidade política que é
prevista.
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