
PORTUGUÊS

Questões selecionadas de provas diversas

01. Considere a imagem e as falas criadas para ela.

(www.abril.com.br/.../2010/01/hebe-ana-maria.jpg)

Corretos quanto à escrita e devidamente separados em sílabas, os termos que preenchem os 
espaços na primeira fala da imagem são:
a) TELES-PE-CTA-DO-RES … EX-CE-PCIO-NAL
b) TE-LIS-PEC-TA-DO-RES … ES-CEP-CI-O-NAL
c) TE-LES-PEC-TA-DO-RES … EX-CEP-CIO-NAL
d) TE-LEX-PEC-TA-DO-RES … ES-SEP-CI-O-NAL
e) TE-LEX-PEC-TA-DO-RES … E-XEP-CIO-NAL

02. Leia a tira e analise as afirmações.

(Folha de S.Paulo, 18.02.2010)

I. A mensagem irônica referida no segundo quadrinho remete ao sentido de bater como castigar 
fisicamente, surrar.
II. A mensagem irônica na porta da redação do Pasquim não era direcionada a Adão, já que ele é 



um cartunista.
III.  Sabendo-se  que  o  nome  do  cartunista  é  Adão  Iturrusgarai,  entende-se  que  o  termo 
Impronunciável remete ao seu sobrenome, revelando que Jaguar o considerava como
uma palavra de difícil pronúncia.

Está correto o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.
e) I, II e III.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 09.

Problemas a resolver

O modelo ainda preponderante de seleção de alunos para as universidades brasileiras é 
ineficiente. Datas de exames coincidentes e dificuldades de deslocamento limitam o universo de 
vagas à disposição dos candidatos. Daí que se afigurasse promissora a ideia de unificar, pouco a 
pouco, a seleção para as universidades públicas.

Quase tudo deu errado, no entanto, no novo Exame Nacional do Ensino Médio, criado para 
cumprir  essa missão.  A prova foi  furtada e sua realização teve que ser adiada.  Estudantes e 
universidades abandonaram o novo modelo. E problemas surgiram na etapa final do processo, no 
sistema de seleção.

Nesta fase, os estudantes faziam suas escolhas de curso e, caso não alcançassem a nota 
de corte na faculdade de sua preferência, podiam escolher nova opção, num total de três etapas. 
A ideia  era  distribuir  com  mais  racionalidade  e  eficiência  um  estoque  de  48  mil  vagas  em 
instituições  de  todo  o  país.  O  modelo  estimula  a  mobilidade  dos  estudantes.  Moradores  de 
pequenas  cidades,  por  exemplo,  podem  concorrer  com mais  facilidade  a  vagas  em grandes 
centros.

Ocorre  que  o  mecanismo apresentou  falhas.  Terminada  a  terceira  e  última  rodada de 
escolha,  ainda não foram ocupadas 7 124 vagas nas 51 instituições federais  que selecionam 
alunos pelo Enem. O número equivale a 15% do total em disputa.

O Ministério da Educação (MEC) reluta em admitir o problema, ao mesmo tempo em que 
levanta hipóteses para tentar  explicá-lo.  Uma delas é a de que muitos estudantes pleitearam 
vagas fora de seus Estados sem a intenção de se matricular nos cursos. A pasta estuda que 
medidas adotar.

É de esperar que não se repita, neste caso, algo semelhante à decisão de cancelamento 
da  prova  de  meio  de  ano  do  Enem.  Ao  voltar  atrás  no  que  havia  prometido  a  muitas 
universidades,  o ministério  contribuiu  para  abalar  a  credibilidade do novo modelo.  A ideia  de 
unificar o processo seletivo é boa e deve ser mantida. O que precisa melhorar é a capacidade de 
gestão do MEC.

(Folha de S.Paulo, 18.02.2010)

03. De acordo com o texto, o mecanismo de seleção para as universidades públicas
a) ainda apresenta problemas que comprometem a sua eficácia.
b) deixou evidente que é bastante racional e eficiente.
c) eliminou as distorções no ensino e evitou a sobra de vagas.
d) foi recebido com credibilidade pelos estudantes e a população.
e) é condenável pelo fato de querer unificar o processo.



04. Após a última rodada de escolha de vagas, constatou-se que
a) o MEC ganhou a credibilidade da sociedade.
b) o MEC atingiu plenamente seus objetivos com o Enem.
c) os estudantes escolheram vagas que não existiam de fato.
d) há uma quantidade expressiva que não foi ocupada.
e) poucas estão à disposição dos candidatos aprovados.

05.  Assinale  a alternativa  em que o  trecho do texto,  reescrito,  altera  a  coerência  do sentido 
original.
a)  Daí  que  se  afigurasse  promissora  a  ideia  de  unificar,  paulatinamente,  a  seleção  para  as 
universidades públicas. (1.º parágrafo)
b) Quase tudo deu errado, porém, no novo Exame Nacional do Ensino Médio, criado para cumprir 
essa missão. (2.º parágrafo)
c) A ideia era distribuir mais racional e eficientemente um estoque de 48 mil vagas em instituições 
de todo o país. (3.º parágrafo)
d) Após a conclusão da terceira e última rodada de escolha, ainda não foram ocupadas 7 124 
vagas nas 51 instituições federais que selecionam alunos pelo Enem. (4.º parágrafo)
e) O Ministério da Educação (MEC) insiste em admitir  o problema, ao mesmo tempo em que 
levanta hipóteses para tentar explicá-lo. (5.º parágrafo)

06.  Observe o trecho:  Nesta fase, os estudantes faziam suas escolhas de curso e, caso não  
alcançassem a nota de corte na faculdade de sua preferência, podiam escolher nova opção, num 
total de três etapas.
Assinale a alternativa em que se apresenta, respectivamente, o referente da expressão  Nesta 
fase e o sentido expresso pela conjunção caso.
a) Terceira e última rodada de escolha / modo.
b) Etapa final do processo / condição.
c) Cancelamento da prova de meio de ano do Enem / tempo.
d) Momento em que a prova do Enem foi furtada / causa.
e) Momento em que a prova do Enem foi adiada / consequência.

07. Observe versões da frase: Ocorre que o mecanismo apresentou falhas.
I. Ocorre que houveram falhas no mecanismo.
II. Acontece que ocorreu falhas no mecanismo.
III. Vê-se que surgiram falhas no mecanismo.

Quanto à concordância verbal, está correto o contido em
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

08. Considerando o último parágrafo do texto, assinale a alternativa que, devidamente pontuada, 
expressa corretamente o sentido ali presente.
a) É preciso melhorar a capacidade de gestão do MEC: e deve ser mantida, a ideia de unificar o 
processo seletivo.
b) É boa – e deve ser mantida – a ideia de unificar o processo seletivo, porque é preciso melhorar 
a capacidade de gestão do MEC.
c) É boa e deve ser mantida a ideia de unificar o processo seletivo, mas é preciso melhorar a 
capacidade de gestão do MEC.



d) A ideia de unificar o processo seletivo que é boa, deve ser mantida, se for preciso melhorar a 
capacidade de gestão do MEC.
e) A boa ideia de unificar o processo seletivo – deve ser mantida; apesar de ser preciso melhorar a 
capacidade de gestão do MEC.

09. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal e verbal.
a) Abalada credibilidade e capacidade de gestão põem em risco a unificação do processo seletivo 
das universidades públicas.
b)  Abaladas  credibilidade  e  capacidade  de  gestão  põem  em  risco  a  unificação  do  processo 
seletivo das universidades públicas.
c) Abalada credibilidade e capacidade de gestão põe em risco a unificação do processo seletivo 
das universidades públicas.
d) Credibilidade e capacidade de gestão abaladas põe em risco a unificação do processo seletivo 
das universidades públicas.
e)  Credibilidade  e  capacidade  de  gestão  abalados  põem em risco  a  unificação  do  processo 
seletivo das universidades públicas.

10. Leia a tirinha.

(Gazeta do Povo, 21.01.2010)

Os espaços devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com
a) levá-lo ... Por que ... porquê
b) levar-lhe ... Porquê ... por que
c) levá-lo ... Por quê ... por quê
d) levar-lhe ... Porque ... porque
e) levá-lo ... Porque ... por quê

GABARITO

01. C
02. E
03. A
04. D
05. E
06. B
07. B
08. C
09. A
10. C


