
Português

01-  “A  contribuição  essencial  dos  “mass  media”  é,  todavia,  a  rapidez  na  transmissão  de 
informações, propiciando sua grande  difusão”. A palavra grifada na frase anterior tem a mesma 
função sintática que a palavra grifada em:
A) É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor...
B) Se o livro, no seu surgimento, provocou uma revolução...
C) Na era eletrônica, a fama é ser admirado...
D) A cultura de massa, veiculada pelos mass média...
E) Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass média começou a ser usada...

02- Complete as lacunas CORRETAMENTE usando porque, por que, por quê ou porquê:
A globalização  é  importante  __________  possibilita  que  a  informação  chegue  a  todos.  Mas, 
_________ alguns ainda estão aparentemente excluídos deste processo? O _________ disso 
precisa ser discutido.
A sequência CORRETA é:
A) por quê, porque, por que 
B) porque, porquê, porquê  
C) por quê, por que, por que
D) porque, porque, porque
E) porque, por que, por quê

03- Observe a ortografia e marque a opção que está INCORRETA:
A) O rumor da porta traz lembranças doces.
B) Andando para traz, olhe quem eu encontrei.
C) Ele sempre traz boas notícias.
D) A televisão traz uma infinidade de informações.
E) Aquele que traz alegria, está aqui.

04- De acordo com a terminação as oxítonas devem ser acentuadas. Assinale a opção em que 
todas as palavras são oxítonas e foram acentuadas CORRETAMENTE:
A) café, português, alguém 
B) amor, tatú, lilás .
C) cipó, nó, janéla
D) rádio, cárta, internét
E) operário, funcionário, gerência

05- Crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza. Marque a alternativa que NÃO indica um 
caso proibitivo de crase:
A) Graças à Deus, tudo terminou bem. 
B) Aquela sua desculpa não engana à ninguém. 
C) Tomou o remédio gota à gota.
D) Vou até à cidade.
E) O jovem estava entregue à alegres recordações.



Gabarito
01. B
Comentário: a palavra destacada no enunciado exerce a função sintática de objeto direto; nas 
demais, com exceção da palavra da alternativa D que exerce a função de adjunto adnominal, as 
outras são sujeito.

02. E
Comentário: Porque - conjunção. Equivale a pois. Empregado em respostas
Ex.: Ele não foi ao passeio porque perdeu a hora. Sandra venha depressa, porque o ônibus vai 
partir
Porque – conjunção causal = a já que
Ex.: Porque estava muito doente, não pôde participar da festa de encerramento do curso.
Porque – conjunção final – a fim de (que)
Ex.: Faço votos porque todos sejam aprovados.
Porquê - substantivo. Vem sempre acompanhado de determinante (artigo, pronome, adjetivo ou 
numeral).
Ex.: Qual o porquê da sua revolta?     Deve haver um porquê para ele se atrasar tanto.

03. B
Comentário: as formas flexionadas do verbo trazer permanecem com o Z que traz no radical. Na 
opção Andando para trás a forma indicada não se refere ao verbo trazer, mas pertence ao campo 
semântico de traseira.

04.  A
Comentário: as palavras oxítonas terminadas em A, E e O seguidas ou não se S devem ser 
acentuadas.

05. D
Comentário: Com  a preposição “até”, o acento grave indicativo de crase é facultativo.


