
Português

01- Assinale a única opção que provoca mudança de sentido, se colocada no lugar a palavra 
sublinhada no texto abaixo:
Malgrado fosse muito inteligente não se comportou bem na entrevista.
a) embora
b) se bem que
c) porquanto
d) ainda que
e) não obstante

02- Se reescrevermos o segmento “Dentro da igreja, ajoelhe-se. No estádio de futebol, grite  
pelo seu time. Numa festa, comemore.” Na segunda pessoa do singular do mesmo modo verbal 
encontraríamos:
a) ajoelha-se, grita, comemora
b) ajoelhe-se, grite, comemora
c) ajoelhai-vos, gritai, comemorai
d) não sofreria alteração nenhuma
e) não se pode transformar o fragmento para outra pessoa.

03- “Ou faça de outro jeito, se preferir: dentro da igreja, escute-O.” o pronome obliquo do 
fragmento faz referencia a um termo que não está presente no texto mas se pode identificar por 
isso quanto à coesão é um termo:
a) anafórico
b) catafórico
c) exofórico
d) intrafrásico
e) dêitico 

04- Assinale a alternativa que apresenta uma palavra formada pelo mesmo processo que o 
vocábulo em destaque no trecho a seguir: “Não embarque numa atividade da qual não queira 
participar.”
a) quente
b) recarga
c) ataque
d) imperfeito
e) dengoso

05- Qual das alternativas abaixo apresenta a mesma estrutura sintática que se encontra em 
“Permanece em casa e não aborrece quem está na rua.”
a) Joana, funcionária dos Correios, entra em férias hoje.
b) O bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, escreveu Dom Casmurro.
c) Meninos, termine logo o seu trabalho.
d) Amanhã, o clima deve melhorar.
e) Paris, a cidade luz, é muito iluminada.



06- A ambiguidade é um fenômeno da língua que ocorre quando, a um mesmo enunciado, é 
possível dar mais de um sentido. Um texto ambíguo é aquele que gera dúvidas, incertezas no seu 
entendimento, pois ele é dúbio. Tendo isso em vista, observe atentamente as frases abaixo.
Qual delas apresenta não ambiguidade pela estrutura do enunciado?
a) O homem viu o acidente da janela.
b) O guarda entregou o bandido para o policial ferido.
c) As meninas estão com saudade dos pais.
d) O rapaz ajudou o menino preocupado.
e) A empregada botou as mãos nas cadeiras.

07- A grafia de TODAS as palavras está correta na frase apresentada na alternativa
a) A proposta do texto soa estravagante para quem não apreçiar uma vida simples e natural.
b) A sugeição a velhas manias impede que se possa adotar comportamentos inovadores.
c) A vida displiscente do homem moderno impõe um rítimo insano à rotina urbana.
d) A vida mais próxima da Natureza resgata a simplicidade, que empecilhos de toda ordem nos 
impedem de desfrutar.
e) A vida natural exclue, é obvio, os ítens que encluimos no nosso dia-a-dia.

08- Em “Eu não assisti ao programa, mas soube da história.” As palavras destacadas 
apresentam, respectivamente, um
a) dígrafo consonantal , um dígrafo vocálico e um dígrafo vocálico
b) dígrafo vocálico, dígrafo consonantal e um encontro vocálico.
c) dígrafo consonantal, encontro consonantal e ditongo decrescente. 
d) encontro consonantal, ditongo nasal  e um encontro vocálico
e) encontro vocálico, encontro consonantal  e um dígrafo consonantal.

09- As palavras abaixo passaram pelo processo de divisão silábica padrão, EXCETO:
a) pn-eu
b) ab-di-car
c) i-guais
d) pror-ro-gar
e) ra-i-nha

10- "Na vida social neste momento, quem atrapalha vai mal, e quem se comporta com educação 
vai bem." Há na passagem acima um(a):
a) metonímia
b) elipse
c) eufemismo
d) antítese
e) hipérbole

Gabarito

01. C 
Comentário: a conjunção “porquanto” tem valo semântico de causa e não de concessão. 

02.  A 
Comentário: As formas verbais no imperativo afirmativo de segunda pessoa saem do presente do 
indicativo sem o s.



03. C 
Comentário: O termo está fora da frase mas facilmente contextualizado.

04. C 
Comentário: O processo a que pertencem as duas palavras é derivação regressiva ou deverbal. 
O substantivo apresenta carga de ação.

05. C  
Comentário: A estrutura sintática dessa frase é composta por um vocativo e um verbo no 
imperativo

06. C  
Comentário: é a única frase que não possibilita duas interpretações.

07. D  
Comentário: extravagante, apreciar, sujeição, displicente, ritmo, exclui, itens, incluímos.

08. C  
Comentário: SS dígrafo consonantal; PR e GR – encontro consonantal e OU – ditongo oral 
decrescente.

09.  A  
Comentário: pneu é uma palavra monossílaba.

10. D  
Comentário: mal e bem caracterizam uma oposição que exemplifica uma antítese.


