
Português

01. O autor, consagrado ficcionista brasileiro, tem um estilo em que a preocupação com a escrita é 
fundamental. Com base nesse aspecto, marque a alternativa correta:
a) Em “Eduardo foi em busca daquilo” (L. 2), o termo sublinhado refere-se ao que a “experiência já 
lhe ensinara”.
b)  Todos  os  travessões  estão  empregados  para  ampliar  e  destacar  as  idéias  anteriormente 
expostas.
c) O uso de frases curtas ao lado de frases de maior extensão, principalmente no sexto parágrafo, 
é um recurso estilístico ligado ao ritmo da prosa, utilizado para dar densidade ao texto, prendendo 
o interesse do leitor.
d) Ao destacar a figura feminina com “Vera: grande mulher”,  o narrador dá duas informações, 
simultaneamente: que ela era valorosa e também robusta.
e) Com a passagem “Desonestidade nos negó-cios? Não.” , o autor usa um recurso estilístico 
denominado apóstrofe.

02.  “...(alguns  missivistas  anônimos  usam  pseudônimo.  Aquele  não  fazia  concessões:  nada 
fornecia que pudesse alimentar especulações com respeito à identidade).”
O  termo  destacado  tem  com  signifi-cado  nome  falso.  Marque  a  alternativa  em  que  a 
correspondência semântica se faz de forma equivocada:
a) talassofobia = aversão ao mar.
b) ictiologia = estudo dos peixes.
c) acrofobia = aversão à altura.
d) ginecologia = estudo da mulher.
e) sincronia = simultaneidade de som.

03. Em que alternativa as palavras são  acentuadas obedecendo à mesma regra?
a) anônima – sócio.
b) inconspícua – negócios.
c) você – já.
d) antídoto – sócio.
e) trêmulos – negócios.

04. Marque a alternativa em que o conector destacado está corretamente analisado:
a) “Como de hábito, começava afirmando:...” – causa.
b) “Conheço suas trapaças tão bem como você”. – conseqüência.
c) “Contudo, como certos caçadores tão pertinazes quanto incompetentes..” – finalidade.
d) Como já sabia da verdade, não se apressou em abrir a carta. – comparação.
e) Como informa a carta, o missivista sabia de tudo. - conformidade.

05. Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) higiene – ediondo – emisferio – heureca.
b) éjide – gergelim – gingar – tijela.
c) alforje – gorjeta – geito – jibóia.
d) almaço – asserção – boçal – centopéia.
e) abacaxi – atarrachar – ameixa – bicho.

06.“Sentou à mesa, tomou uma folha de papel ofício e escreveu, numa bela mas inconspícua letra 
de imprensa:...”.  O acento indicativo da crase é usado no fragmento para evitar a ambigüidade 
provocada por algumas locuções adverbiais femininas. Em que alternativa houve erro no emprego 
do acento grave?



a) De 10 a 20 do mês corrente estaremos à disposição de todos os sócios na filial do Rio de 
Janeiro.
b)  80%  dos  crimes  passionais  são  devido  à  situações  de  ciúmes  provocadas  por  um  dos 
parceiros.
c) Prefiro laranja àquelas frutas todas.
d) Quando fores à delegacia, deves falar diretamente com o delegado.  
e) Chegarei a casa por volta das 22 horas.

07.Marque a alternativa em que todas as al-ternativas estão corretas quanto à norma cul-ta da 
língua:
a) Ao invés de ficar em casa, foi para a rua com os amigos.
b) Em princípio, para iniciar a aula, falaremos de ortografia.
c) Conversávamos a cerca de provas de concursos.
d) As crianças estão sobre os cuidados dos avos.
e) A cerca de dois anos viajamos para Natal.

08.Marque a opção em que o adjetivo subs-titui corretamente a locução adjetiva destaca-da:
a) Todos têm que conviver com os problemas da cidade.
b) São perigosas as chuvas de verão.
c) Este homem possui um nariz de águia.
d) As pessoas idosas sofrem de dores no quadril.
e) Depois do acidente ele sofre de problemas nos rins.

a) estivais – hídrica – aquilino – ciáticas –renais.
b) urbanos – estivais – ciáticas -renais -aquilino.
c) urbanos – aquilino – estivais -renais- ciáticas.
d) urbanos – estivais – aquilino – ciática- renais.
e) renais – aquilino – estivais- ciáticas- urbanos.

09. Marque a alternativa que não constitui paráfrase do segmento: “O homem caminha pela vida, 
quase sempre desnorteado”.
a) Com alguma freqüência, sem objetivos, segue o homem pela vida, por não ter consciência do 
real valor das coisas que o cercam.
b) Não reconhecendo o valor real de tudo que o cerca, constantemente sem objetivo, segue o 
homem pela vida.
c)  Como não  reconhece  intimamente  o  valor  de  tudo  que  o  cerca,  o  homem  vai  pela  vida 
freqüentemente sem objetivo.
d) O ser humano segue, com freqüência, pela vida, sem rumo, pois não tem consciência do valor 
real e tudo que o cerca.
e) O homem caminha pela vida sempre sem objetivo já que não tem consciência do valor real de 
tudo que o cerca.

10.Marque a alternativa em que a regência verbal não foi devidamente obedecida:
a) Custamos a acreditar que o missivista era um louco.
b) Aspiramos a uma eventual promoção no próximo ano.
c) Os filhos devem obedecer aos pais.
d) Nos preferimos caminhar a praticar ioga.
e) Pedi que ligassem para mim ao anoitecer.



Gabarito
01. C
Comentário: “daquilo” refere-se à carta anônima; os travessões estão na estrutura para permitir 
que o autor dê sua opinião e também para indicar um aposto explicativo.

02. E
Comentário: Sincronia = simultaneidade de tempo

03. B
Comentário: As duas são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo.

04. E
Comentário:  Conformidade  =  segundo  a  alternativa  A  é  conformidade;  a  B  e  a  C  são 
comparações e a D é causa.

05. D
Comentário: Não há necessidade de comentar ortografia. Use o dicionário em caso de dúvida.

06. C
Comentário:  Erro de paralelismo – Prefiro a laranja  às frutas da estação ou prefiro laranja a 
frutas da estação. 

07. A
Comentário:  A princípio  =  inicialmente;  acerca  =  sobre,  a  respeito;  sob  os  cuidados  =  na 
responsabili-dade; Há cerca  e = tempo passado aproximado.

08. D
Comentário:
As locuções adjetivas apresentam adjetivo correspondentes. 
Estudo complementar de equivalência pode ser encontrado em qualquer gramática.

09. E
Comentário: O texto original diz que “o homem caminha pela vida, quase sempre desnorteado” 
contudo a reescritura da opção E nos diz “sempre desnorteado” o que é bem diferente de muitas 
vezes.

10. A 
Comentário: Custou-nos acreditar... O verbo custar no sentido de ser difícil, não admite pessoa 
como sujeito.


