
Língua Portuguesa

01. Marque o texto que contém erro de grafia.
a) O Brasil, mesmo no inverno, não é grande comedor de queijo. Perto dos franceses, somos 
camondongos inapetentes, enfastiados, com pouco queijo e uma ratoeira do tamanho da inflação.
b) Mas desde 1880, quando chegaram os primeiros queijeiros holandeses a Minas Gerais, a 
transferência de tecnologia do velho mundo não parou.
c) O companheiro ideal do queijo é o vinho. Não precisa ser fantástico, caríssimo. O queijo 
dispensa o excepcional, aceita vinhos honestos.
d) Queijo é multifacetado que nem diamante. Há os enormes, cheios de buracos. Há os 
pequeninos, cheios de ervas. As texturas são várias, uns têm aparência feiosa, outros cheiram 
esquisito, há os picantes, as untuosidades, as doçuras, o derreter.
e) E que sabores eles têm! Gosto macio, animal, carnudo, sensualíssimo.
(Danúsia Bárbara, Jornal do Brasil, Estilo de Vida, 27/06/1993 com adaptações)

02. Marque o texto que contém erro de grafia.
a) Os olhos ansiosos da Europa voltam-se para a Alemanha. Nunca houve tantas incertezas em 
relação ao destino da economia mais importante do velho continente.
b) Os vizinhos estão inquietos porque seu futuro é atado ao que acontece na Alemanha.
c) Os europeus acusam o Banco Central alemão de manter os juros demasiadamente altos, e de 
ter assim arrastado a Europa para a recessão.
d) Com a desaceleração da economia européia e o desemprego em elevação, o imigrante, aquele 
sujeito de pele escura que vem do Terceiro Mundo, ou do Sul, como se diz agora, passa a ser o 
culpado de tudo.
e) Muitos europeus dizem que a barca está cheia e alguns neonasistas alemães levam ao 
extremo a metáfora em voga nos anos 30.
(Isto é, 30/06/93, com adaptações)

03. Indique o segmento com total adequacão ortográfica.
a) A CODEVASF tem atribuído a interrupção de obras à falta de recursos orçamentários, 
solicitados em tempo hábil, mas não atendidos com a imprecindível presteza pelos Poderes 
competentes.
b) Os recursos destinados ao Nordeste não podem continuar minguando por conta de uma 
burrocracia inciente, de administracões ineptas e de cortes orçamentários indiscriminados.
c) O Nordeste brasileiro, flajelado por secas  cíclicas, ostenta hoje um colossal canteiro de obras 
inacabadas, abandonadas ou interrompidas.
d) Estima-se que quarenta projetos de irrigação estejam paralizados ou semiparalizados no sertão 
nordestino
e) Opções paliativas têm lançado milhões de nordestinos ao êxodo, enxortando-os de seus lares e 
expulsando-os de seu chão de nascimento.

04. Assinale a alternativa em que fica evidente o erro de acentuação gráfica.
a) Aquele que conhece os seus defeitos está muito próximo de corrigí-los.
b) A virtude é comunicável, porém o vício é contagioso.
c) Saúde e inteligência, eis duas bênçãos desta vida.
d) A história glorifica os heróis, a vida santifica os mártires.
e) Lembre-se de que você é pó e ao pó voltará.



05.  Assinale o vocábulo que perde o acento gráfico no plural.
a) próton.
b) móvel.
c) fóssil.
d) cônsul.
e) caráter.

06. Qual das alternativas abaixo apresenta to-das as palavra corretamente acentuadas?
a) púdico, rúbrica, ínterim, ávaro.
b) púdico, rúbrica, interim, ávaro.
c) púdico, rúbrica, ínterim, avaro.
d) pudico, rubrica, ínterim, avaro.
e)  pudico, rubrica, interim, ávaro.

07. Os esportistas .......... vestiam blusões ...........
a) campo-grandenses, verdes-escuros.
b) campos-grandenses, verdes-escuro.
c) campos-grandense, verde-escuros.
d) campo-grandenses, verde-escuros.
e) campos-grandense, verdes-escuros.

08. Esses .......... deverão ser divulgados pelos .......... em suas respectivas seções.
a) decreto-lei, vice-diretores.
b) decretos-lei, vices-diretores.
c) decretos-leis, vice-diretores.
d) decretos-leis, vices-diretores.
e) decreto-leis, vice-diretores.

09.  A expansão .......... dos países em desenvolvimento depende de todo um complexo de 
medidas ...........
a) econômico-financeira, sócio-políticas.
b) econômico-financeira, sócias-políticas.
c) econômica-financeira, sócio-políticas.
d) econômica-financeira, sócios-políticos.
e) econômico-financeira, sócios-políticas.

10.  Identifique a alternativa correta, considerando-se o gênero das palavras.
a) o dó, o eclipse, o formicida, a alface.
b) a dó, a eclipse, o formicida, o alface.
c) o dó, o eclipse, a formicida, o alface.
d) o dó, a eclipse, a formicida, a alface.
e) a dó, o eclipse, a formicida, a alface.



Gabarito

01. A
Comentário: CAMUNDONGOS, com U: camUndongos.

02. E 
Comentário: NEONAZISTAS, com Z: neonaZistas.

03. E
Comentário:  Veja o que há de errado nas outras op-ções:
Alternativa a: imprecindível.
Forma correta: imprescindível.
Alternativa b: inciente.
Forma correta: insciente.
Alternativa c: flajelado.
Forma correta: flagelado.
Alternativa d: paralizados e semiparalizados.
Formas corretas: paralisados e semiparalisados.

04. A 
Comentário: CORRIGI-LOS não tem acento.
Acentuam-se as oxítonas terminadas em A(S), E(S), O(S), EM, ENS.
Para a acentuação, as palavras separadas por hífen terão cada parte analisada separa-damente: 
assim corrigi é oxítona terminada em I, sem acento.

05. E
Comentário: Caráter – o plural de CARÁTER é CARACTERES: a sílaba tônica muda para -TE- 
ela continua paroxítona, mas já não há regra para ser acentuada.

06. D
Comentário: É muito comum cometer erro de prosódia ou ortoepia, ou seja, pronunciar 
erroneamente uma palavra.
Costuma-se ouvir púdico, mas o correto é pudico.
Em rubrica, a sílaba tônica é bri.
A palavra ínterim é proparoxítona, portanto acentuada.
Avaro, sendo paroxítona,  tem va como sílaba tônica.
Veja algumas outras palavras com as suas sílabas tônicas em destaque:
lêvedo, ômega, leocócito, ibero, condor, novel, ureter, gratuito (u é a vogal tônica), fluido (u é a 
vogal tônica).

07. D
Comentário: Nos adjetivos compostos apenas o último se flexiona: campo-grandenses e verde-
escuros.

08. C
Comentário: Decreto-lei faz dois plurais: decretos-leis ou decretos-lei, pois no compostos 
formados por dois substantivos (em que o segundo qualifica o primeiro), os dois vão para o plural 
ou apenas o primeiro.
Vice-diretores: vice (prefixo – invariável) e diretor (substantivo – variável).



09. A
Comentário: A flexão do adjetivo composto é feita, tanto em gênero (masc./fem.) quanto em 
número (sing./pl.), apenas com a mudança do último elemento.
Ex.:
o fator econômico-financeiro.
a expansão econômico-financeira.
o registro sócio-político.
a situação sócio-política.
as medidas sócio-políticas.

10. A
Comentário:
Veja as formas corretas:
O dó O eclipse
O formicida A alface.


