
PORTUGUÊS

01. Assinale a alternativa que contém ERRO de ortografia:
a) detenção;
b) exceção;
c) aborígene;
d) esterilisar;
e) irrequieto.

02. Assinale a alternativa em que ocorre um termo grafado de modo INCORRETO:
a) úmido - ojeriza - Teresinha;
b) Luís - hélice - pesaroso;
c) albatroz - aéreo - fusível;
d) altivez - tragetória - extremidade;
e) fuzil - concessão – hesitar.

03. As associações que seguem estão corretas, EXCETO em:
a) seção = corte; divisão
sessão =  reunião;
b) espiar = espreitar
expiar = sofrer pena ou castigo;
c) cinemático = relativo aos estames;
sistemático = relativo ao movimento mecânico;
d) concertar = harmonizar; combinar 
consertar = remendar; reparar;
e) incipiente = principiante
insipiente = ignorante.

04. Assinale  a  opção  em que  os  vocábulos  NÃO obedecem à mesma regra  de acentuação 
gráfica:
a) pé / júri;
b) estátuas / miséria;
c) espetáculo / irônica;
d) Luís / saído;
e) só / atrás.

05. Assinale a opção em que todas as palavras obedecem a mesma regra de acentuação gráfica:
a) postônico / difícil / através;
b) tênue / constrói / lívido;
c) série / água / contínuo;
d) hífen / ônibus / éden;
e) papéis / espécie / jóia.

06. Preencha as lacunas das frases abaixo com os respectivos pronomes, assinalando a opção 
certa:
1. De presente, deu-lhe um livro para ____ ler.
2. De presente, deu um livro para _______ .
3. Nada mais há entre ______ e você.
4. Sempre houve entendimento entre _____ e ti.
5. José, espere, vou _____ .

a) ele, mim, eu, eu, comigo;



b) ela, eu, mim, mim, eu, consigo;
c) ela, mim, mim, mim, com você;
d) ela, mim, eu, eu, com você;
e) ela, mim, eu, mim,consigo.

07. A concordância nominal está correta, EXCETO em:
a) O vento agitou as flores lilases da paineira.
b) Esperança é necessário para viver.
c) A candidata estava meia nervosa.
d) Os filhos são tais qual o pai.
e) As crianças estavam alerta.

08. Assinale a opção que preenche as lacunas:
Vão _________ aos processos várias fotografias. Paisagens as mais belas ________ .
Ela estava _________ narcotizada.
a) anexas - possíveis - meio;
b) anexas - possível - meio;
c) anexo - possíveis - meia;
d) anexo - possível - meio;
e) anexo - possível – meia.

09. Assinale a alternativa com regência correta:
a) Prefiro mais a liberdade do que o cativeiro;
b) Prefiro mais a liberdade que o cativeiro;
c) Prefiro a liberdade ao cativeiro;
d) Prefiro a liberdade mais que o cativeiro;
e) Nenhuma das respostas anteriores.

10. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Assistimos ontem um belo filme na televisão;
b) Os médicos assistiram os feridos durante a guerra;
c) O técnico assistiu os jogadores no treino;
d) Assistiremos amanhã a uma missa de 7º dia;
e) Machado de Assis assistia em Botafogo.
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