
PORTUGUÊS

01. A frase cujo verbo irregular destacado apresenta a flexão INCORRETA é:
a) Espero que você nomeie logo o seu sucessor.
b) Eu sempre crique, um dia, a verdade viria à tona.
c) Diante desse impasse, requero o meu afastamento do caso.
d) Os funcionários receavam um acordo sindical desfavorável.
e) Eu intervim para que não chegassem à agressão mútua.

02. A respeito da formação do plural dos substantivos compostos, quando os termos componentes
se  ligam  por  hífen,  podem  ser  flexionados  os  dois  termos  ou  apenas  um  deles.  
O substantivo composto que NÃO apresenta flexão de número como matéria-prima, é:
a) água-benta
b) batalha-naval
c) bate-bola
d) batata-doce
e) obra-prima

03. O plural, de acordo com a norma-padrão, do trecho “Foi um momento mágico, pois, apesar de
bastante jovem, eu já vinha de uma experiência de vida cheia de mudanças e recomeços” é:
a) Foi momentos mágicos, pois, apesar de bastante jovens, nós já vínhamos de uma experiência
de vida cheia de mudanças e recomeços.
b) Foi um momento mágico, pois, apesar de bastante jovem, eu já vinha de uma experiência de
vidas cheias de mudanças e recomeços.
c) Foi um momento mágico, pois, apesar de bastante jovem, eu já vinha de experiências de vidas
cheia de mudanças e recomeços.
d) Foram momentos mágicos, pois, apesar de bastante jovens, nós já vínhamos de experiências
de vida cheias de mudanças e recomeços.
e)  Foram  dois  momentos  mágicos,  pois,  apesar  de  bastante  jovem,  eu  já  vinha  de  uma
experiência de vida cheia de mudanças e recomeços.

04.  Em "'A imaginação é mais importante do que o conhecimento'".  O vocábulo destacado só
apresenta uma forma de plural. Dentre os substantivos listados abaixo, aquele que também só
apresenta uma forma de plural é:
a) cidadão.
b) corrimão.
c) vulcão.
d) refrão.
e) guardião.

05. Complete o período com a oração que apresenta o verbo conjugado de acordo com a norma
culta.  
Fica mais difícil brigar, se você...
a) ver a pessoa na sua frente.
b) compor uma mensagem gentil.
c) dar um sorriso amigavelmente.
d) se dispor a pedir desculpas.
e) crer no poder da amizade.

06.  As palavras que se acentuam pelas mesmas regras de "conferência", "razoável", "países" e
"será", respectivamente, são:
a) trajetória, inútil, café e baú.



b) exercício, balaústre, níveis e sofá.
c) necessário, túnel, infindáveis e só.
d) médio, nível, raízes e você.
e) éter, hífen, propôs e saída.

07. A frase em que se encontram palavras escritas de modo INCORRETO é:
a) Observou-se um repentino comportamento agressivo em um dos integrantes do grupo, sem
que se soubesse por que ele agia de modo tão estranho.
b) Na sociedade moderna, as regras são produzidas como em uma linha de montagem industrial e
recheiam os manuais de auto-ajuda.
c) A insegurança no relacionamento dentro de uma equipe em situação de trabalho pode gerar
graves conseqüências na produtividade.
d) A complexidade do mundo moderno exige sençatez diante dos dezafios do convívio social, que
aumentam em proporção geométrica.
e)  Por  que  se  tornou  tão  necessário  haver  regras  de  convivência  harmoniosa,  não  só  nas
empresas, mas também nos relacionamentos pessoais?

08. É preciso corrigir deslizes relativos à ortografia oficial e à acentuação gráfica da frase: 
a) As obras modernistas não se distinguem apenas pela temática inovadora, mas igualmente pela
apreensão do ritmo alucinante da existência moderna.
b) Ainda que celebrassem as máquinas e os aparelhos da civilização moderna, a ficção e a poesia
modernista também valorizavam as coisas mais quotidianas e prosaicas.
c) Longe de ser uma excessão, a pintura modernista foi responsável, antes mesmo da literatura,
por intênsas polêmicas entre artistas e críticos concervadores.
d) No que se refere à poesia modernista, nada parece caracterizar melhor essa extraordinária
produção poética do que a opção quase incondicional pelo verso livre.
e) O escândalo não era apenas uma consequência da produção modernista: parecia mesmo um
dos objetivos precípuos de artistas dispostos a surpreender e a chocar.

TEXTO I: A MULTIPLICAÇÃO DOS CELULARES
Telefone celular deixo de ser novidade. Deixou de ser luxo. Deixou de ser sonho. Virou objeto
corriqueiro,  que  vive  de  boca  em  boca,  de  orelha  em  orelha.  Tornou-se  artigo  de  primeira
necessidade,  instrumento  de  trabalho  imprescindível  e  barato,  espaço  social  concentrado  na
palma da mão. 
Normal (talvez apenas comum...)  ver todo tipo de gente andando pelas ruas e falando com o
além...Ou com alguém. Todos recebendo informações e tomando decisões e trocando ideias e
falando,  falando.  Ou  marcando  encontros.  Ou  discutindo  seriamente  os  destinos  da  nação.
Tecnômades do século XXI. Gente pobre e gente rica. Celulares pululando Brasil afora, mundo
afora.
Mas não se fica por aí, como quem tivesse um relógio de pulso e o fato de saber as horas o
satisfizesse. Comunicação é outra história. Há pessoas com dois celulares. Um para os contatos
profissionais, outro para falar com a família e os amigos. Conheço chefe de empresa que dá de
presente ao funcionário de confiança um celular para contato exclusivo. E o celular, linha direta
com o dever, pode tocar música animada em pleno domingo à tarde.
E há os que carregam três celulares,  pessoas importantíssimas,  o  dia inteiro procuradas por
todos. Um ilustre comentador de TV declarou, faz alguns meses, sem nenhum pudor, que possui
três! Três oportunidades de ouvir e ser ouvido. Conversas nacionais, internacionais e siderais. 
Haverá alguém com quatro celulares? Não duvido. Um celular para falar com os de sempre. Outro
para falar  com os novos. Outro para falar com estranhos. Outro para falar com pouquíssimos
seletos, seres privilegiados...
E cinco? Cinco celulares, um para cada dia da semana laboral. O celular da segunda, para marcar



reuniões.  O  da  terça,  para  cancelá-las.  O  da  quarta,  para  discussões.  O  da  quinta,  para
reconciliações. O da sexta, para planejar a semana que vem. 
Quem  dá  mais?!  No  meio  da  multidão,  um  homem  levanta  os  braços,  grita,  alega  ter  seis
celulares.  Com um deles,  o mais sofisticado,  mantém longas conversas com o próprio Deus,
ligação caríssima, mas vale a pena. Para que lançar mão da oração gratuita se é possível ter
certeza de que o Interlocutor está realmente nos ouvindo e respondendo?
Tenho um celular só, modelo simples, instrumento necessário na Idade Mídia. Mas se alguém
quiser me dar de presente um segundo bichinho desses...Obrigado, um já é demais.
Gabriel Perissé.

09. Um traço característico da crônica lida é:
a) temática atual
b) prosa poética
c) estrofação regular
d) método indutivo
e) exposição imparcial

10. Pode-se afirmar que o autor do texto:
a) almeja ter mais de um celular
b) apoia quem opta por ter vários celulares
c) acha que pessoas superiores têm mais de um celular
d) satiriza os excessos praticados pelos usuários de celular
e) compreende que tudo deve ser feito para facilitar a comunicação

GABARITO

01. C
Comentário: O correto seria: Diante desse impasse, requeiro meu afastamento do caso.

02. C
Comentário:   A flexão de matéria-prima é Subst. + Adj. = > matérias-primas (flexionam ambos)
A letra C é a única opção em que a palavra é formada por Verb.+Subs. (flexiona somente o subst.)

03. D
Comentário:  “foram” concorda com “momentos mágicos” “cheias” concorda com “experiências”.
“bastante” é advérbio, não se flexiona (invariável).

04. A. 
Comentário: Cidadão: cidadãos
Corrimão: corrimões, corrimãos
Vulcão: vulcãos, vulcões
Refrão: refrães, refrãos
Guardião: guardiões, guardiães.

05. E 
Comentário: 
a) vir - terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo.
b) compuser - terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo.
c) der - terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo.
d) dispuser - terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo.
e) crer - terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo.



06. D
Comentário: Paroxítona terminada em ditongo; paroxítona terminada em “l”; vogal “i” isolada em
sílaba; oxítona terminada em “e”.

07. D
Comentário: Sensatez e desafios.

08. C
Comentário: Exceção; intensas; conservadores.

09. A
Comentário: O texto aborda uma temática bem atual, que é a aquisição pelas pessoas de mais
de um aparelho celular.

10. D
Comentário: Em certos trechos, o autor ironiza pessoas que andam com cinco, seis e até sete
celulares.


